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قيلمجا!ككيززاتاشماا

جمض!برعرءآظذئفطمح!أ

جضعوزلتيث

هيئاءدرلآضن

لطقذم

ؤ"كقيىلرشاغبزاقيناضصيك

لجينلت!يخماقؤنرراتيئ/قضيلض

تؤرصع

اكتنالم!جمي
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آوكبن%ؤخيضبميص!%لفة

ائحرقو!تكلةحميئ

لأوفيالظخعطا

ص1111-ا!4.آ

لاص!بيتحىاا

456)5.(م!8اقالف-)377/11:صق.ت:لبروت
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!!مض
قتحتنف!تجبزلرنرانىلملأ!ماا!مقضين

؟قممنقفيالمتتمخدالأمؤفيإقام

بصفاتالمتصفوالإنعاموالطولوالإكرامالجلالذيللهالحمد

لههوإلاإلهلاسبحانهوالنقصانالحدوثصفاتعنوالمنزهالكمال

محمدسيدناعلىاللهوصلىالعلبا.والصفاتالحسنىالأسماء

وسلم.وصحبهاكهوعلى

السيدالصالحالأخكتبهالذممطالكتابهذافينظرتفلقد،وجمكل

شرخاالحسنىاللهأسماءمعانيفيهياثسرحوالذيأبهميرياض

إلىتعالىأسمائهمناسمكلشرحعندفيهمشيراوافيامختصرا

لنفسهأرادمنبهيتخلقأنينبغيوماالاسمذلكمنالعبدحظ

والأحاديثالشريفةبالآياتشرحهفياستدلكما.والسعادةالخير

استيعابالقارئعلىفيهيسرمماالسلفوأقوالوالآثارالنبوية

تعقيدفيهليسجيدبأسلوبمنهاحظهواكتسابوفهمهاالمعاني

فجاءوالطالبوالأستاذوالجاهلالعالممتناولفيليجعلهالتباسولا

أسألمخلاختصارولامملتطويلفيهليسبالغرضوافياالكتاب

طريقفيالسيرمنللمزيدويوفقنانتعلمهبماينفعناأنتعالىالله

علىخيرارياضالسيدالأخاللهوجزىالإخلاصمعوالعملالعلم

الموفق.واللهخيرمنوقدمجهدمنوبذلكتبما

اهـ004صفر8

الغنيربهإلىالفقيركتبه

تم!إلرفئاققتن
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ض!صض

قتيانصضماالؤبقمقمئيلى

قرممأقؤظيىانؤلص

أجمعينالخلقسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

والتابعينوصحبهاكهوعلى

وباعثه،ومرتبهجامعهمنالكتابهذاوصلنيفقدأ!!:

مربئاأعرفهالذي،أدهميرياضالمهندسالماضلالأستاذوباحثه

بارغامهندساكونهمنأكثروأريئامتميزاوداعيةدؤوئا

موهبتهوصقلت،العلماءمجالصفيمعرفتهتأصلتوقدأعرفه

فيعودهوصلبالرخاءأيامفيمسيرتهواستقامتالعطاءميادينفي

العناءليالي

ومقالأفكرامواهبهفتسامتوترحالأ،حلأتجاربهتعددت

الدعوةواجبيؤديالوقتفريضةمحرابفيفوقف

متعمفامتأملأالحقيقةكعبةحوليطوف

ومحاوراباحثاالمعرفةغرفةميادينفيويجلس

متبتلأذاكراومناهمشاعرهإلىويزفىلف

وادئانزلأوهضبةعلاكلماللواجبوالتلبيةبالتكبيرالصوتيرفع

(1)مقاصدهزوايافيوقتهبنحرالرسالةهذهيفتدي

جائعكلوأخذ،حظهمنهمسائلكلفنال،كلياتهوساحات

نهمتهمنه

.والمرافقاتالمقاصدكنابلتدرصأمريكافيزاويةالأصتاذاتخذ(1)
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عطائهوعليم،اهتمامهكريمعلىخيركلاللهفجزاه

أسبابلعدةبذلكوفرحتالكتابهذابتلقيتضرفتولقد

رياضستاذالأمقدمةفيجاءفقدتعدادهافيالحديثأطيلولن

وأنبائها.أخبارهامنكثير

كانلماوبيائاالمعانيلبعضتأكيذايكونماأضيفأنأردتوإنما

الأمانيمنالنفمىفي

مافيأوجزهاأمورعدةوالدوافعالآثارمنالكتابلهذاأرىفإني

يلي:

تتعلقإنهاإذأبحاثهوشرلمج!مضمونهلعظمعظيممفرأنه10

مقدمةفيلجعلههذاويكفيالعلىوصفاتهالحسنىاللهبأسماء

مؤمن،كليقتنيهاأنوينبغيمسلمكلعليهايحرصالتيالكتب

والمربينالأساتذةعلىيفرضمنهجيتحولنقطةفيهأرىأنني20

فييعتمدوهأنوالتدريسالدعوةحقولفيوالعاملينوالشيرخ

وأنتوحيدأوعقيدةكمادةالأولىمراحلهمفيلطلابهمتدريسهم

المنطقيبأسلوبهاالمعروفةالتراثيةالعقيدةكتبعنبديلأيجعلوه

باعتبارهالاالمتأخرةالمراحلإلىتدريسهايؤجلأنينبغيوالتي

منالدارسيرىتاريخيةمرحلةتمثلباعتبارهاوإنماعقيدةتؤسس

منالأمةيعترممطماحسبالمقالفيالأسلوبيتطوركيفخلالها

.الأحوال

بمسألةالتشكيكأزمةفيهانتهتزمنانعيشأنناأرىكما3.

إفسادإلىتتوجهكانتالتيالإلحادراياتفيهوانطوتاللهوجود

.النزعاتوإثارةالشبهاتببثالاسلاميالقصد

مقاصدناإفسادتريدقوافلالتخريبمؤسساتمناليوموتحركت

عنهاتفتقومناهجخططوفقالضهواتإثارةطريقعنايإيمانية
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متمثلةونعيشهااليومنراهاووسيلةوسيلةبألفالإبليسيالذهن

للغرائز.المثيرةالقنواتبمئات

مراراتونعانياستبداداالضغطوسائلخلالمننح!هاكما

لافساداسوءاتدفقها

ميدانفيتعليميةتربويةمناهجيستدعيذكرماكلإن.4

اللهوجودلإثباتوبراهينأدلةعرضعلىجهدهاينصبلاالعقيدة

بأنهوتنتهي....حادثالوكاناللهبأنتفرضرياضيةمنطقيةبطريقة

افتراضاتمستوىإلىالعلىبالصفاتوتنزلمحدثليسسبحانه

الشبهاتتلكعننقائهاإثباتإلىالمناطقةبأسلوبتنتهي

تجحدولكنهاعقلئاالحقائقفيهتبينتزمنفيونحنوخاصة

.واستكباراجحوداالزمنسابقفيكانكما

أنوارخلالمنالربانيةالقدرةآياتفيهسطعتزمنفينحننعم

القرآنية:الآية

أنهليريتبينحتىأنفسهروفيالآفاقفيآياتنا)سنريهر

شهيد!شيءكلعلىوأنهاطق

فلسفيجدلبإثارةيسمحولاذهنيفيلشكمجالأيبقيلابما

حفظعلىوالتعليميةالتربويةجهودنانصبأنينبغيوإنما

الذيالهوانوإزالة،ناشئتنافيويشوههايبدلهاممانقيةالفطرة

ونسائنا.رجالناقلوبعلىكثيفاحجائايشكلأصبح

البراهينمنالمزيدبإضافةليسالعملميدانانندركأنويجب

يضيءكمنالاذاكفمامعرفئاالمسلمينذهنيةفياللهوجودعلى

.الظهيرةوقتفيالشموع

إحداثفيتكمبناليومالمشكلةوإنما،مشكلةليستفهذه

رحيقامنهالنستخرجالمعرفيةوأبحاثناالذهنيةمعرفتنافيتفعيل
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يجدالذيالإيمانيالتذوقفيهيبعثوجداننافيويسرييتحرك

ينصالذيالنبويالحديثوفقالإيمانحلاوةخلالهمنالإنسان

التذوقعمليةفيالمعرفةولي!رالرضاعلى

الحد!ا.".....ربأباللهرضيمنالإيمانحلاوة"ذاق

واستثماروالرجاء،،والخوف،والحبالرضا،إثارةإلىبحاجةإننا

إلايرتضيولا،اللهإلايحبلاجيللإيجادالسبيلهذافيالمعرفة

سواهيرجوولا،نهجه

تصوراتخلالمنالبشريةمسيرتنانبدأأننانعلمجميغاإننا.ه

عنوذاكهذاويترجموجدانيشعوريتذوقمباشرةيليهاذهنية

لاذهنياالإيمانيتصورنابأننعلموإننا،فعليحركيسلوكطريق

المتمردإبليسبأننذكرإنناحتىوالبراهيندلةالأمنالمزيدينقصه

،وإرادةقدرةوصفات،ربوبيةالإيمانقضاياالذهنيبتصورهيدرك

عنه:اللهقولفييتوضحوذاك،آخرويوفا

يوسيبحثون!إلىأنظرنيرب)

الضعورذلكهوإنما،وبحثنظرمحطيكونالذيوإنما

ميادينفيوجهادجهدإلىيحتاجوالذيمعرفتنابحقائقالوجداني

الذيالسلوكيصدرأنيمكنلاوبنائهإعدادهوبدون،تربيتنا

يقينناقوةويحكيالحقإيماننايترجم

فييراهاوالنواهيوامرالأتمئلالتيالقرآنيةللآياتالمتتبعوإن.6

بذلكوهيأكثرأوالحسنىالأسماءبأحدتختتمالأحيانأغلب

الصادقالشعورخلالمنيصدرلافعلأوحركةأيأنإلىتشير

صحيخاسلوكايكونلنالأسماءهذهبتجلياتالحقيقيوالإيمان

التعبدمعنىفىانحراقايترجمأوشركايحكييكونقدماوكثيرا

فإناللهعلىيتوكلومن):تعالىقودهفيولننظر،صاحبهلدى
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عليه،يتوكلمنيذللاعزيزبأنهيقينناأي.ح!كيو!.عزيزالله

يجعلنا...تدبيرهعلىتوكلمنتدبيرعنيقصرلاحكيموبأنه

حقتوكلأصحاب

لااللهدونمنتحبدونالذين)إن:تعالىقودهأنكما

وامحبدو!!الرزقاللهمحندفابتغوال!كورزفايملكون

عنوتعبرالتوجهمنالقلبفيماعلىتدلحركةالرزقفابتغاء

التعبدذلكمومسارالتعبدمعنى

فرخاقلبيتحركوأمثالهاذكرتالتيالنقاطولهذهوأخيرا7.ء

بينالنفسأمنيكنتفلكم،الكتابهذاوصولعندوسرورا

هذافجاءالصحيحموقعهيتخذالمنهجهذامثلبرؤيةوالفينةالفينة

العنايةمنبمزيدجميغانتبعهأنوأرىالعملءبدايةيحكيالكتاب

ومجالسطلابناوحلقاتتعليمنامناهجفيلهإقرارا،والاهتمام

تردادعلىنقتصركناحيثإرشاداللقليربمنهنجعلذكرنا

إنشاداالحسنىاللهأسماء

اطلاعناساحاتفيلا!بحاثهوإثراغلمعانيهتدبرابهعليناكما

نطاقفيأبحاثهتجلياتآثارمنوالمزيدالمزيدذلكخلالمننضيف

جيالنالأتربيتنا

كلالكتابهذانعطيأنرياضالأستاذمعووعدعهدعلىونحن

المقاصدجيلصياغةفيطويلزمنمنابتغىكمادورهلطخذاهتمام

نأالمقدمةهذهنهايةفياللهونسألالمثلىالحضاريةوالنهضةالعليا

ميزانفييجعلهوأنالعملهذارياضالأستاذالمقدامأخينامنيتقبل

قدير.يشاءماعلىإنهالمسلمينسائربهينفعوأنحسناته

هـ.9411//97

كتبه

تكللزيهاقؤانؤر
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الرجمنييخيرب!إلته

مةلمتهدا

بناءفيبالغةأهميةالا"سماءهذهومعانيالحسنىاللهأسماءلدراسة

الإنسانيالسلوكلقضيةالمباشرةالأهميةيعطيبشكلالنفوسفيالعقيدة

.الحياةفي

ليسوالمراء،بالجدالاللسانإلاتحركلاالتيالساكنةالباردةفالعقيدة

العقيدةبمعانيالقلبيتفاعللممانجاةفيهالهوليسغناء،للإنسانفيها

تباركللهالخضوععنوانهشهوداواقغاالجوارحإلىالتفاعلهذاويسرى

.وقهرهوقدرتهعظمتهواستشعارأمركلفيوتعالى

وتوضيحهاوشرحهاالعقيدةلعرضيتوفرأنالضروريمنكانولهذا

الإيمانبمقتضياتالالتزامإلىالمرءوتدفعمباشرةبصورةالقلبتم!ع!طريقة

عنبعيذاوالانفعالثرواكالراحةفيهاالقلبيجدبشكلالعقيدةونتائج

.والعباراتلفاظالأوتنميقالكلامتشقيق

إطارفيالعقيدةلشرحالطريقةهذهإلىوتعالىتباركاللهأشارولقد

أسبابتعدد-علىالكفارعلىإنكارهمعرضفيفعالمؤثروجداني

ما):قومهيخاطبوهوالسلامعليهنوحنبيهلسانعلىفقال-كفرهم

وما):النبواتمنكريحقفيتعالىوقال!إ،وقاراللهترجونل!كرلا

وقالشيء!.منبشرعلىاللهأنزلماقالواإثىقدر!حقاللهقدروا

قدر!حقاللهقدروا)وما:والحسابالبعثمنكريحقفيتعالى

وذلك..!بيمينهمطوياقاوالسمواتالقيامةيوسقبضتهجميحأوالأرض

الآخر،واليومورسلهباللهالإيمانعنلاعراضهمالناسكفرسببلبيان

فييكمنالذيالسببذلك،الإيمانمقتضياتالتزامعنوإعراضهم
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معرفةعنالعبديتصرففلاوأسمائهصفاتهوتعطيلباللهالباهتالإيمان

الوقارمنلهيجبماقلبهفييحملولاله،يجبوماوصفاتهبربه

بربه،لعلاقتهتصورهفيويتخبط،قدرهحقيقدرهفلا،والهيبةوالتعظيم

المستقيم.وصراطهاللهسبيلعنبهلتنأىالسبلذلكفيويتبع

بربهمالناستعريفعلىتركيرايجدالكريمالقرآنلآياتوالمتتبع

قضيةإلىالإشاراتبعضإلاالتركيزذلكمقابلفييجدولاوصفاته

وبديهياتالفطرةمسلماتمنالقضيةهذهباعتباروجلعزاللهوجود

لصفةتبيينأوإشارةعنتخلوالكريمالقرآنآياتمنفقرةتكادفلا،العقل

توضحها،التيوالمعانيالآياتموضوعكانمهفاوجلعزاللهصفاتمن

أسمائهمناسضاأوصفاتهمنصفةيذكروهووتعالىتباركاللهوكأن

المعانيمنالنفسفييئيرأنبذلكأرادكأنه،الآياتعلىالتعقيبفي

الطريقعلىوالاستقامةالأمرالتزامعلىيعينماالعالمينربتجاهوالمشاعر

علىفيهتغلببشكلبمدلولاتهاوالانفعالوالتأثرالآياتواستشعار

تعالجهالذيالموضوعطبيعةتكنمهماوالخضوعالعبوديةمشاعرالقلب

.الآيات

بقوله:المعنىهذاإلىالقيمابنالإمامأشاروقد

فييتجلىفتارة،بصفاتهلعبادهفيهاللهتجلىوقد،اللهكلامالقرآنأ

،النفوسوتنكسر،الأعناقفتخضع،والجلالوالعظمةالهيبةجلباب

يتجلىوتارةالماء،فيالملحيذوبكماالكبرويذوب،ا!صواتوتخشع

كلها،الحبقوةالعبدقلبمنحبهفيستنفدوالكمالالجمالصفاتفي

فارغاعبدهفؤادفيصبح،كمالهونعوتجمالهصفاتمنعرفهمابحسب

الرحمةبصفاتتجلى!اذاتكلقا،لاطبغالهالمحبةفتبقىمحبتهمنإلا

وقويأملهوانبسط،العبدمنالرجاءقوةانبعثت،والإحسانواللطفوالبر

الرجاءقويوكلما،سيرهركابيحدوالرجاءوحاديربهإلىوسارطمعه

العمل.فيجذ
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والعقوبة،والسخطوالغضبوالانتقامالعدلبصفاتتجلىوإذا

والغضبالشهوةمنقواهاضعفتأووبطلتالا!مارةالنفسانقمعت

رعوناتها.أعنةوانقبضت،المحرماتعلىوالحرصواللعبواللهو

والحذر.والخشيةالخوفصتحظهاالمطيةفأحضرت

وإنزالالرسلوإرسالوالوصيةوالعهدوالنهيالأمربصفاتتجلىوإذا

والتبليغوامرهلأوالتنفيذالامتثالقوةمنهاانبعثتالشرائعوشرعالكتب

للطلبوالامتثالبالخبروالتصديقوتذكرهاوذكرهابهاوالتواصيلها

للنهي.والاجتناب

الحياء،قوةالعبدمنانبعثتوالعلموالبصرالسمعبصفةتجلىوإذا

فييخفيأو،يكرهمامنهيسمعأويكرهماعلىيراهأنربهمنفيستحي

الشرعبميزانموزونةوخواطرهوأقوالهحركاتهفتبقى،عليهيمقتهماسريرته

بصفاتتجلىوإذا.والهوىالطبيعةحكمتحتمرسلةولامهملةغير

المصائبودفعإليهمأرزاقهموسوقالعبادبمصالحوالقياموالحسبالكفاية

العبدمنانبعثت،لهمالخاصةومعيتهلهموحمايتهلا!وليائهونصرهعنهم

عبدهعلىيجريهماكلوفيبهوالرضاإليهوالتفويضعليهالتوكلقوة

سبحانه.هوبهيرضىممافيهويقيمه

إليهوصلتماالمطمئنةنفسهأعطتوالكبرياء،العزبصفاتتجلىوإذا

القلبوخشوع،لكبريائهوالخضوع،لعزتهوالانكسارلعظمتهالذلمن

.،وسمتهوجوارحهولسانهقلبهفيوالوقارالسكينةفتعلوه.والجوارح

منوبخاصةالإلهيةالصفاتلموضوعالبالغةالأهميةنتبينهناومن

.والعقيدةالفكرلموضوعاتالتربويةالعمليةالوجهة

ومدلولاتها،معانيهاومعرفةالحسنىاللهأصماءدراسةكانتهناومن

والاستقامةالضبطمنحالةالقلبفيتنشئالتيالأساسيةالمقدماتمن

العبدوتعين،بوضوحوالربوبيةالألوهيةمقاممعالتعاملعلىالعبدتعين
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ولاالصورمعهتتأرجحلابشكلوالقيموالأشياءالكونمعالتعاملعلى

الموازين.تتميعولاالقيمتهتز

لموالصفاتالأسماءأنالموضوعهذاأهميةعلىضوءأيلقيمماولعل

اللهأسماءأنوالجماعةالسنةأهلواختار،والاستنباطللاجتهادتترك

بهوردماعندشأنهافيالوقوفوجوببمعنى!توقيفيةأوتعالىتبارك

الحكيم.الشارعمنالنص

لموضوعوالعمليالتربويالربطإظهاربصددونحنهناالمفيدومن

الذىالحديثشرحفيالبيهقيالإمامعبارةنذكرأنوالصفاتالأسماء

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنومسلمالبخارىرواه

الجنة،دخلحفظهامنواحد،يخرماثةاسمآ،وتسعينتسعةللهأإن:ء!

الوترإ.يحبوتروهو

المراعاةبحسنأطاقهامن:-حفظهامن-معنىفيالبيهقيالإمامقال

بها.الربمعاملةفيحدودهاعلىوالمحافظةلها

إظهارهوالحسنىاللهلأسماءالدراسةهذههدفأننؤكدوهنا

ربهيعاملوهوعليهويحافظيراعيهأنالعبدعلىينبغيماوإبرازحدودها

للكتبوحيويعمليكمعينذلككل،وصفاتهبأسمائهوتعالىتبارك

والمتأدبينللمبتدئينغوامضهاوتشرحالعقيدةعنتتحدثالتي

وحصر،الجافالعقلبمخاطبةالاكتفاءعنيبتعدوبشكل،والسالكين

تلك،العلمطلابمنالمتفقهةإلايستسيغهالاالتيالعباراتفيالحقيقة

يتلقونهمابينالمحكمالربطعلىوالصالكينالمتأدبينتعينلاالتيالطريقة

مشاعرمنالحقائقتلكإليهتترجمأنيجبوماالعقيدةحقائقمن

.وتصرفاتمواقفأووأحاسيس

ليكونبالمسلمالوصولهوالدراسةهذههدفأنأيضاونؤكد

بجميعوتعالىتباركللهويخضعيتعبد،الذىالمتوازنةالربانيةالضخصية
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عبناسمعبوديةتحجبهفلاالبشر،عليهايطلعالتيوالصفاتالأسماء

علمابهمختصتعبدلهوتعالىتباركللهاسمكلإذآخر.اسمعبودية

تعالىاللهأسماءلعبودياتأجمعهمعبوديةالناسوأكملوحالأ،ومعرفة

أسمائهبكلمعهبالتعاملتعالىللهالعبوديةكمالولعل.وصفاته

تذنبوال"لو:الشريفالنبويالحديثإليهيسميرالذيالمعنىهووصفاته

فيكما!لهمفيففراللهويسعخفرونيذنبونبقوموأتىبكماللهلذهب

مسلم.رواية

رؤيماالذىباللهالعارفعنتيميةابنالإسلامشيخسئلوقد

شيئااللهأحب:فقالذلكفيفسئلولدهتوفييومإلاضاحكا

تيميةابنفأجاب؟إبراهيمولدهلموتبكىغبظالنبيأنوكيف.فأحببته

إلايتسعلمباللهالعارففقلب،الهديأكملكظنبيناهدي:اللهرحمه

الرضاوهمالمعنييناتسعتميطنبيناوقلببالقضاء،الرضاوهوواحدلمعنى

للولد.والرحمةبالقضاء

عبذايكونأنوفاتهالخير،منجزءفاتهفقدللهاسمعبوديةعطلفمن

.ومعانوأشواقنوازعمننفسهحوتهمابكللله

هيوصفاتهبأسمائهوعبادته،الحسنىاللهأسماءمعرفةكانتولذا

القرآنمنمشتقةطريقةوهي،اللهإلىالسائرينمنالكمالطريقة

بهاوالدعاءطا!؟فادعو!اطسنىالأسماءولله:)تعالىاللهقال.الكريم

عبادهيدعوسبحانهوهوالتعبد،ودعاءالثناءودعاءالمسألةدعاءيتناول

منبحظهمويأخذوابهاعليهويثنوا،وصفاتهبأسمائهيعرفوهأنإلى

عبوديتها.

هذهومعانيالحسنىاللهأسماءفيالأمةسلفمنالعلماءصنفوقد

ضمنوذلكبعضها،مننستفيدأناستطعنا،متعددةمصنفاتالأسماء

الدراسة.لهذهحددناهالذىالعمليالتربوىالهدف
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اللهأسماءشرحالأسنى"المقصدكتابهالغزاليالإمامصنففقد

لكثيربالشرحوتعرض،العميقةالمعانيمنالكثيرفيهوجمع"،الحسنى

اللهأسماءمعانيذكرعندالاعتقاديةالناحيةمنالواجبةالاحترازاتمن

الفلسفةإلىجوانبهبعضفيالشرحجنوحأنإلا،وتعالىتبارك

حظاستنباطفيالتعميممنالغزاليالإمامبهأخذماوكذلكوتحديداتها،

جوانببعضفيجعل،وتعالىتباركاللهاسماءمناسمكلفيالعبد

وإنالمبتدئوالسالكالعلمطالبعلىتشكلوإيهاماتوعورةالكتاب

الغزاليالإمامعناهموالذينوالمتفقهةالخواصعلىفهمهايسهلمماكانت

.-مقدمتهمنذلكيبدوكما-كتابهفيبالخطاب

الحسنىاللهأسماءشرحفيرسالةالقشيريالإمامصنففقدوكذلك

فيالقشيريمنهجمنوكان،العاليةالتربويةالمعانيمنالكثيرحوت

يأخذأنينبغيماالأسماءمناسملكلشرحهعقبيذكرأنرسالته

هذهأنإلا.وشرحهالاسملمعنىمعرفتهنتيجةالآدابمننفسهبهالعبد

نتيجةتأثيرهاويضمرتختفيكانتماكثيراالعاليةالتربويةاللفتات

يحسماصغالباالتيوالقصصوالنقولخبارالأمنحشدضمنوجودها

منأنهاأو،حضواحضيتوأنهاالشرحبسياقترتبطلاأنهاالقارئ

وجعلوهاهؤلاءأضافها،الكتابعلىكهوام!قالنساخوإصافاتزيادات

وبعضالموهمةوالمعانيالإشاراتبعضعداهذا،الكتابصلبمن

نأوالمبتدئينالفتيانعلىالعسيرمنيجعلالذيالباطنيوالغلوالتكلف

.إشكالاتدونالكتاببعباراتيمروا

اعتمادااعتمدفقد"والصفات"الأسماءكتابهفيالبيهقيالإمامأما

"الإيمانشعبفي"المنهاجكتابهفيالحليميالإمامذكرهماعلىكلئا

الحسنىاللهسماءلأشرحهفغدا.الخطابيسليمانأبوالإمامذكرهماوعلى

والعلمياللغويبالتركيزتميزتالتيالتعاريفمنالإمامانذكرهلماجمفا

والعملية.التربويةالمعانيإلىالإشارةدونالدقيق
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المعانيإبرازعلىالحسنىاللهلأسماءهذهدراستنافيحرصناوقد

نأراجينالخلافومواطنالإيهاماتمظانعنوالبعدالجامعةالعملية

الواجبةالآدابعلىللوقوفوالسالكينللمربينمعواتاالدراسةهذهتبهون

الحسنى.وأسمائهوتعالىتباركاللهتجاه

والأئمةالعلماءأقوالمنكبيرةجملةنقلناأننانذكرأنالمهمومن

كتبوخاصة)التربيةكتبفيالمبثوثةالتربويةاللفتاتمنكبيرةوجملة

وغيرهم(النوويوالإمامالقيمابنوالإمامالقشيريوالإمامالغزاليالإمام

طالأنبعدحصرهاوتعذرلكثرتهامحلهافيالنقولهذهإلىنشرولم

بالكاتبنأتأنوبعد،الكتبتلكمنالعلميةالمادةجمععلىالعهد

يكونوقد.والشروحالنقولبهاجمعالتيولىالأوراقالأوضاعتالديار

ولكنوالأئمةالعلماءمنقائلهإلىكلإمكلينسبأنالعلمأمانةمن

منائتلفماجمعناأنناوحسبنا،عذراذكرتفيمايكونأنعسى

الدراسةهذهفيقمناأنناندعيولا،واضحتربويمنهجضمنالمعاني

.هذامنبأكثر

يجزيأنونسألهعلمنا؟بماينفعناوأنينفعنام!يعلمناأناللهنسأل

بهم.وينفعبهميباركوأنخيراومشايخناعلماءناعنا

العالمينربللهوالحمد
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؟الكمالصفاتلجميعالجامعالحقالإلهعلىالدالالعظيمالاسمهو

فاطرشكاللهأفي):لهوالخضوعبهالإيمانعلىالنفوسفطرتالذيوهو

(1!)والأر!االسموات

يتخذمنالناممطومن):وتعظيمهحبهعلىالنفوسجبلتالذيوهو

!)2(للهحباأشدآمنواوالذيناللهيحبونهركحبأندا!االله!ونمن

حتى،حيرةومدعاةلغزكلهفالوجودله،العقولخضعتالذيوهو

الكونويصبح،التساؤلاتكلسبحانهإليهوتنتهي،باللهالإيمانيسعف

ومعنى.وكايةوجهةذا

فإذا،ذاتهإدراكعنالعقولوعجزت،أحدبهيحيطأنجلالذيوهو

وضعفهعبوديتهأدرك،اللهذاتإدراكعنعجزهالعبداستضعر

."إدراكالإدراكعنالعجز":قيلكماالإيمانحقيقةإلىوصلومحدوديته

سبابالأوراءمنضرهاوإزالةحاجتهالرفعبهالقلوبتتعلقالذيوهو

!عا!إفياالمضطريجيب)أمن:تعالىقولهفذلكالاضطرارساعة

!)3(السووي!كشف

البحرركبتهل:للسائلفقال،اللهعنالصادقجعفرالإمامرجلسأل

نعم.:قال؟بالهلاكأيقنتحتىالبحربكمماجهل:قال،نعم:قاليوقا؟

أرافى؟إذاينجيكأنيستطيعمنهنالكأنعندهابالكفيخطرأما:قال

الله.فذاك:قال.بلى:قال

وجهين:منباللهيؤمنأنمطالبوالعبد

01بة-3إبرايممورة(1)

165-أيةالبفرةصورة(2)

26بة-3النملصورة(3)
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الحق،الإلهفهو،سبحانهللهوالربوبيةالألوهيةوصفإثباتهو:الأول

.شيءكلربوهوإلهرضالأوفيإلهالسماءفيالذيوهو،العالمينربوهو

51عدماكلعنوخصائصهاوالربوبيةلوهيةالأوصفنفيهو:وافمانى

سبحانه.

جهادهمفيالسلامعتيهمالأنبياءأنيجدالكريمالقرآنلآياتوالمتتبع

.الإيمانمنالثانيالوجهفيإلامشكلتهمتكنلمأقوامهمبينالتوحيدلإرساء

ذلك،وغيرورحمنورازقخالقاللهبأنإيماتاللكفارالقرآنأثبتفقد

وخصائصوالربوبيةلوهيةبالأتعالىاللهتفردينكرونكانواالكفارولكن

والربوبية.لوهيةالأومستلزمات

نفي((اللهإلاإلهلا"الإيمانوركنالإسلاموعنوانالتوحيدفشهادة

اللهعداماكللوهيةلأ

وحدهللهالألوهيةلوصفوإثبات.وبشرومقكووثنصنممنسبحانه

وتعالى.سبحانه

وذلكالشركعنوالبراءةالتوحيدبسببكانتللمؤمنينالمضركينوعداوة

(1!)اللهربييقولأنرج!ألقتلون):الآياتهذهأمثالتأمللمنواضح

!)2(اللهربنايقولواأنإلا!يارهوبغيرحقمنأخرجواالذين)

ماأموالنافينفعلأنأو%لانرنايحبدمانتركأنلآفرك)أصلاتك

نشاء!)3(

!)4(اللهليقولنوايلأرضالسمواتخلقسألتهومنولنن)

82آية-غافرسورة(1)

04آية-الحجسررة(2)

78آبة-هودسورة(3)

83آيةالزمروسررة،52آبةلقمانسورة(4)
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منالحقيقيالفاعلوهو،وخالقهالوجودمصدرهووحدهسبحانهفالله

فيوحدهلهيخضعأنالمؤمنعلىكانهناومن،سبابوالأالصوروراء

يتلقىأنالمؤمنعلىكانهناومن.ورجائهوخوفهورهبتهورغبتهعبادته

استقرتفإذا.والشرائعوالعقائدوالتصوراتوالمفاهيمالقيموحدهاللهعن

لتترجمحياتهصياغةعلىفحملتهالمؤمنقلبفيورسختالمعانيهذه

الذيالتوحيدفهو،حولهمنوالحياةحياتهواقعفيالتوحيدهذامعاني

بهاربطوالتيالاستقامةالكريمالقرآنفييسميهالذيوهواللهيقبله

محليهوتتنزلاستقامواثواللهربناقالواالذينإن):والكرامةالنجاة

1(؟!)كنتولؤعدونالتيبالجنةوأبشرواتحزنواوي!تخافواألاالم!ئكة

هوولاعليهوخوففلااستقامواثواللهربناقالواالذين)إن

!)2(يحزنون

03ية-3فصلتسررة(1)

31آية-حقافالأصرة(2)

-إبر-ييئرةب!!تئضث
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فهوتامةرحمةوتعالىسبحانهاللهورحمة،الرحمةمنمشتقاناسمان

اللهورحمة؟بهمويعتنيلهمويريدهالخير،المحتاجينعلىيفيضالذى

.والآخرةالدنياوتعمكلهمالمخلوقاتتشملعامةرحمةوتعالىتبارك

أنزلرحمةممائةلله)إن:قالكطاللهرسولأن!صحيحه"فيمسلمروى

وبهايتعاطفونفيها،والهواموالبهائموالإنسالجنبينواحدةرحمةمنها

رحمةوتسعينتسعأاللهوأخر،ولدهاعلىالوحشتعطفوبهايتراحمون

،.القيامةرومعبادهبهاررحم

فوضعرحمةمائةالله!خلق:قالكلصاللهرصولأنالترمذيوروى

.!رحمةوتسعونتسعاللهوعدبهايتراحمونخلقه3بينواحدةرحمة

الكتبوإنزالالرسلإرسالبعبادهوتعالىتباركاللهرحمةومن

والعسرالضنكعنبعيذاالرشادسنعلىحياتهملتستقيموالشرائع

ومنيشقىولايضلفلاهدايتبع)فمن:تعالىقالكما.والضيق

تباركاللهخاطبوقدضن!كا!)1(؟محيشةلهفإنذكرىعنأعرض

!)2(،للعالمينرحمةإلاأرسلناك)وما:بقولهغطمحمدانبيهوتعالى

مافيهاوليسوتعقلهفهمهيعسرمافيهاليسويسررحمةشريعةفالإسلام

قال،والأغلالالآصارفيهاوليمرالعباد.علىوالمشقةالحرجيدخل

مدكر!)3(.منللذكرفهلالقرآنيسرناولقد):تعالى

الدكيضادولنيسرالدفىهذا"إن:قالء!النبيأنالبخارىوروى

علىادعاللهرسولياقيل:قالهريرةأبيعنمسلمروىغل!!،إلاأحد

421-3يةطهسورة(1)

701-2يةالأنبياءصرة(2)

71-أيةالقصرصررة(3)
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اللهرصط".ومنرحمةبعثتوإنمالعاتاأبعثلم"إنى:قالالمضركين

وشرع.بالنفسوالضرالأذىيلحقوبمابالمشقةيتعبدنالمأنهسبحانه

وتلكتحرئماأوتحليلأفيهايذكرفلمأشياءعنوسكتالمخففةالرخص

ابنروى.!فيقالكماأو!نشانغيرمنبكم!رحمةالعفومرتبةهي

"ما:فقالالشم!رفيقائموهوبمكةبرجلمركلف!اللهرسولأنماجه

يزالولايتكلمولاالليلإلىيستظلولايصومأننذرقالوا:هذا؟إ؟

عنيالنسائيوأخرج".صومهوليتموليجلسوليسظل"ليتكلم:قالتائفا.

ممدوداحبلأفرأىالمسجددخلكطاللهرسولأنمالكبنأن!

فترتفإذاتصلي،لزينب؟فقالوا:؟!الحبلهذا!ما:فقال؟ساريتينبين

في!د(.كرفإذانشاطهأحدكمليمل"خفوه:كطالنبيفقالبهتعلقت

تلك،التفجعوالتألمعنتنزهأنهوتعالىتباركاللهرحمةكمالومن

فتألم.المحتاجينحاجةلقضاءالبشرمنالرحيمتحركالتيالمضاعر

المحتاجغرضفيذلكيزيدولاالإنسانضعفشبهوتفجعهالراحم

إليهاالباعثيكونأنعنوبالبعدثمرتهابكمالالرحمةكمالإذشيئا،

الرقة.ألممنالاستراحة

وتعالىتباركاللهغيربهيسمىلاولذلكالرحيممنأخصوالرحمن

كانوإنالعلماسممجرىالجاري!الله"اسممنقريبالوجههذامنفهو

:فقالالاسمينبينوتعالىتباركاللهجمعوقدقطغا،الرحمةمنمشتفا

!)1(اطسنىالأسماءفلهتدعواماأيأالرحمنا!عواأواللهادعواقل)

معنىبينيفرقأنلذلكققنرتم،ممنوعتعالىاللهأسماءفيواقرادف

العبادمقدورعنأبعدهيالرحمةمنبنوعالرحمناسمفيختصالاسمين

الجنةودخولوالهدايةالخلقمنوأسبابهاالآخرةبسعادةيتعلقماوهي

وتعالىسبحانهالكريماللهوجهإلىوالنظر

011-أ!ةالأصاءصرة(1)
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الضربأنواعاللهابتلاهممننرىأنناتعالىاللهرحمةفييقدحولا

الخيرمنضمنهوفيإلاشرآفيهنرىأمرمنفما.والفاقةوالمرضوالبلاء

المريضيؤلمالرفيقكالطبيبالشرور،مننتوهمهماجانبهإلىيصغرما

أحد.رحمتهفييتهمهولاالمرالدواءويصفالعضوويبتر

نإوفهمهعقلهاتهمالراحمينأرحمهووتعالىتباركاللهأنعرفومن

نأيمكنماأنظنأوضمنها،فيخيرلاالضرورمنيراهمابعضأنظن

منيقدرهماغيرآخرطريقعنيتحققأنيمكنالخيرمنفيهايكون

الشرور.

عنفيصرفهمالغافليناللهعباديرحمأنالرحمناسممنالعبدوحظ

ينظروأن،العنفدوناللطفبطريقوالنصحبالوعظاللهإلىالغفلةطريق

فيتجريمعصيةكلتكونوأنالإيذاء؟بعينلاالرحمةبعينالعصاةإلى

رحمة،وسعهبقدرإزالتهافيجهدايألوفلانفسهفيلهكمعصيةالعالم

ظ!بئاللهرسولدعاكما.تعالىاللهلسخطيتعرضأنالعاصيلذلك

رواه"يعلمونلاطنهملقومىاغفر"اللهم:وضربوهآذوهأنبعدلقومه

.البخاري

والدعاءللمذنبينالرحمةمنالمعنىبهذاالعبديذكرماخيرولعل

المذنبينعلىغلظتهوتنقلبنفسهلهفتنكسرعليهاللهيقدرهذثب،لهم

بحدودالقياممعذلككلولينارحمةالخاطئينعلىالقسوةوتتبدل،رقة

المنكر.عنوالنهيبالمعروفمروالأوالذنوبالمعاصيوإيكارالله

أرأيتم:فقال،يسبونهفكانواذنبآأصابقدرجلعلىالدرداءأبومر"

تسبوافلا:قالبلى:قالوا؟مستخرجيهتكونواألمقليبفيوجدتموهلو

عملهأبغضإنما:قالنبغضهأفلا:قالواعافاكمالذياللهواحمدواأخاكم

")1(.أخيفهوتركهفإذا

الصحابةحباة(1)
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بقدريسدهاإلالمحتاجفاقةيدعألاالرحيماسممنالعبدوحظ

إمافقرهودفعبتعهدهويقومإلاوبلدهجوارهفيفقيرايتركولا،طاقته

جميععنعجنرفإن،غيرهإلىبالشفاعةحقهفيالسعيأوجاههأوبماله

كأنهحتىوعطقاعلمهرقةحاجتهلقضاءالحزنوإظهاربالدعاءفيعينهذلك

!رحم"إنما:قالغقمذالنبيأنالبخاريروى؟وحاجتهضرهفيلهمساهم

الرحماء".عبادهمنالله

وتبرأغيرهإلىشكواهيرفعلمالراحمينأرحمهوتعالىالل!أنعلمومن

أرحووأنتالضرمسنيقال:)أنيإذاالسلامعليهأيوبعن

دونهحوائجهإليهميرفعأنأوخلقهإلىاللهيشكوأنمن!)1(الراحمين

القرآنحكىكما

38-آبةايانبباءسورة(1)
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كلإليهويحتاجموجود،كلعنوصفاتهذاتهفييستغنيالذيهو

شيءكلأخرجالذيهووتعالىتباركفالله.أحدعنهيستغنيولاشيء،

ولا،سبحانهمنهوخلقأبدعبماأحقأحديكونفلاالوجود،إلىالعدممن

الحقيقةفيمالكفلاخلقفيمابالتصرفسبحانهاللهمنأولىأحديكون

فإنهمطلفاملكاالعبديكونأنيتصورفلا.مجازغيرهوملك.اللهإلا

.سواهعناستغنىوإنتعالىاللهإلىفقيرأبذا

الأرضالله"يقبفى:!قال:قالهريرةأبيعنالبخاريأخرج

وأخرج،"الأرضملوكأفىالملكأنايقولثمليمينهالسماءويطوي

الله"يحشر:يقولتمطالنبيسمعت:قالأنسبناللهعبكعنالبخاري

أناالملكأناقرب:منيسمعهكماتفذمنيسمعهبصوتفينادعلمالعباد

."الديان

يقولفلانفسهإلىالإضافةمنتبرأالملكهوتعالىاللهأنعرفومن

هذهفإن"عندي"و"لي"و"أنا"طغيانمنويحذر.منيولاليولابي

منه!خير)أناف.وقارونوفرعونإبلي!بهاابتلىالثلاثةالألفاظ

!عنديعلمعلىأوتيتهو)إنمالفرعونمصر!ملكلي)و،لإبليس

المذنبالعبدأناالعبد:قولفي"أنا"وضعتماوأحسن.لقارون

وليالذنبلي:قولهفي!و)الي.ونحوهالمعترفالمستغفرالمخطئ

في!"عنديو.سبحانهاللهيدكطبينوالذلوالفقرالمسكنةوليالجرم

")1(.عنديذلكوكلوعمديوخطئيوهزليجدياغفراللهم)):قوله

جميغاالناسوأمرأمرهيملكالذيالملكهوتعالىاللهأنعرفومن

ربهغيريخفولمطاغوئا،ولاجبارايرهبولم،غيرهيسألولمإليهلجأ

القيم.لابنالمعادزاد(1)
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اللهإينزل:قال!النبيعنهريرةأبيعنمسلمأخرج؟وتعالىتبارك

أناالملكأنا:فيقولالأولالليلثكيمضىحينليلةكلالدنياالسماءإلى

من.فأعطيهيسألنىالذبميذامن،لهفأستجيبيدعونيالذممطذامن،الملك

ومنالفجر!.يضيءحتىكذلكنرالفلا.لهفأغفريسعنفرنىالذيذا

ومتاعأموالمناللهاختصهبمايغترلمالملكهوتعالىاللهأنعرف

علىملكبمايستعينولافيها،اللهحقفيؤدىعندهأمانةبأنهاوأقرومزايا

الله.معصية

!"*!!
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إليهيسبقأوخياليتصورهأوحص!يدركهوصفكلعنالمنزههو

فاللهببالكخطرمافكلتفكير.بهيقضيأوضميربهيختلجأووهم

فيتفكرواولااللهآلاءفي"تفكروا:قيلوقد.ذلكبخلافسبحانه

يكادذلكذكرفإنوالنقائصالعيوبعنمنزهإنهقولناوأمما((،!اللهذات

إمكانيوهميكادوالنقصالعيبوجودنفيإذ.الأدبتركمنيقرب

والنقص.العيبوجود

والنزاهة.الطهارةوهوالقدسمنمشتقاسموالقدوس

التوحيدذلكوجل،عزاللهبتوحيدتعلقالقدوسمعنىعرفومن

الغليظالحسيالماديفالتعلق.العقلوفسادالفطرةالتواءمنيطهرالذي

بقولهالمقصودولعله،والنزاهةللطهارةالمصادموالنجسالرج!هو

إنما):تعالىوقوله!)1(الأوثانمنالرجس)فاجتنبوا:تعالى

أبيعنالبخاريرواهفيماتممذالرسولوقول!)2(نجساطشركودن

".ينجسلاالمؤمنإن":هريرة

عننفسهتعالىللهيطهرأنالاسمهذامعنىعرفمنآدابومن

التعلقعنقلبهيطهروأنالشبهاتعنكسبهيطهروأنالشهواتمتابعة

بالمخالفاتالانشغالعنوقتهيطهروأنسبحانهاللهيرضيمابغير

الطهور"ف.ومكانوآنيةلباسمنبهيتصلماكليطهروأن،والمعاصي

الترمذيروىفطهر!)4(،)وثيابك:تعالىقالوقد(()3(الإيمانشطر

03بة-2الحجسررة(1)

82بة-3النربةصورة(2)

ملمرواه(3)

35بة4المدنرصورة(4)
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الطيب،يحبطيبالله"إن:!فيالنبيقولوقاصأبيبنسعدعن

أفنيتكمفنظفواالجوديحبجواد،الكرميحبكريم،النظافةيحبنظيف

رسعه:فييقولكانظ!تاللهرسولأنمسلمروى"،بماليهودتضبهواولا

ا!4!رسولأنالترمذيوروى"؟والروحالملائكطربقدوسسبوح"

الملكسبحانيناديومنادإلافيهالعبديصبحصباحمن!ال:)اما

((.القدوس

خ!يء،كأكر!ي
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أفعالهوتسلم،النقصعنصفاتهوتسلم،العيبمنذاتهتسلمالذيهو

بظلاسربك)وما!تر!!)1(،مثقاليظلرلاالله)إن،الظلمعن

فيفدي!.وحفظواعتدالسلامةكلمنهتصدرالذىوهو!)2(،للعبيد

وتعالى.سبحانهمنهصادرةإليهمنسوبةوهيإلاسلامةالوجود

القلبعلىسبحانهاللهيتجلىأنإلاوسكونطمأنينةالقلبفيوليس

أنزلالذممطوهو.والخوفوالتوج!والقلقوالغمالهممنفينجيهالمؤمن

الفساد،ومنعالعبادمصالحورعىوالواجباتالحقوقوبينالشرائع

فطرتهيصادممااللهشرعفيفلي!وقلبهعقلهفيسلامفيفالمؤمن

كنففيمنوالأبالسكنيشعروأسرتهبيتهفيسلامفيوالمؤمن،وعقله

ومعاملاتهموأسواقهممجتمعهمفيسلامفيوالمؤمنونوالرحمةالمودة

وشترغ،لعيالهأنفعهماللهإلىوأحبهماللهعيالوالخلقحياتهموشؤون

تفريط.ولافيهاإفراطلاوسطيةالله

علىعجميولاعجميعلىلعربيفضللاللعالمينرحمةاللهوشرع

وترفعهالإنسانكرامةتؤصلوسماحةفطرةاللهوشرع.بالتقوىإلاعربي

أفق:إلىوسفاهةبشرهوالاستهلاكوالاكتنازالجمعفىالتنافسعن

ورفعا!رضفيللسلامتأصيلهوذلكوكل!)3(،الحيرات)فاستبقوا

.الآخرةعنوالففلةالدنياالحياةومركزيةوالأنانياتالعصبياتلفساد

السلاصص!)4(دارإلىيدعو)والله:السلامهووتعالىسبحانهوالله

ويخرجرمنالسلاسسبلرضوانهاتبعمناللهبهيهدي):القرأنوأنزل

04-أبةالنصاء!ورة(1)

64-3يةفملتسررة(2)

841-2بةالبقرةصرة(3)

52ية-2يرنىسورة(4)
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عنأعركطومن)مستقير!)1(،صراطإلىويهدييرالنورإلىالظلعات

وهوأنثىأوذكرمنصاطاعمليومن)ضنكا!)2(،معيشةلهفإنذكري

!)3(.يعملونكانواماأجرهرباحسنولنجرين!رطيبةحيا!فلنحيينهمؤمن

والقلب،سليمبقلبمولاهإلىيعودانالاسمهذاعرفمنآدابومن

منلأحديضمرفلاوالحسد،والحقدوالغشالغلمنالخالصهوالسليم

بكافتهمالظنفيحسن.ونصحوصدقوخلوصصفاءكلإلاالمسلمين

مئة.ولافضلايعملهبمالنفسهيرىولابنفسهالظنويسيء

أحدعنأحدل!لغنىلا:"قالتم!اللهرسولأنداودوأبوالترمذمم!روى

وصفوشدالصدر".سليموأناإليهمأخرجأنأحببانيشيئاأصحاىمن

صدورهرفيما)ولزعنا:بقولهالجنةفيالمؤمنينوتعالىسبحانهالله

!)"(؟سررمتقابلينعلىإخوائاغلمن

غزوتهل:لهفقالإنسائايغتابرجلارأىبعضهمأنالقشيرىذكر

:قاللا.:قالوالهند؟التركغزوتفهل:قاللا.:قال؟الرومالسئنة

؟.المسلمأخوكمنكيسلمولمالكفارأعداؤكمنكسلمفكيف

منالمسلمونسلممن"المسلم:قالتميطاللهرسولأنالبخاريأخرج

أرا!!!ا!فياللهرل!ولكان:والثوبانعنمسلموأخرج."ويدهلساف

السلامأنت"اللهمقال:ثممراتثلاثاستغفرصلاتهمنينمرفأن

والإصام"الجلالذاياتباركتالسلامومنك

عقبالدعاءهذاترديدهعنديتذكرهأنالمسلمعلىيجبمماولعل

ونقصانبعيبالعبدمناعترافالمقامهذافيالسلاماسمذكرأن،الصلاة

الجلالبذيتليقالعبادةتلكمئلأنظنإناللهفيستغفروصلاتهعبادته

بالسلامةاتصفممنوالتوجهوالعملالقولفيالسلامةويطلبوالإكرام

نفسك.علىأثنيتكماأنتعليكثناءنحصيلاسبحانك:ويقول

61ية-7المائدةصورة(1)

421-7يةطهصررة(2)

79-آيةالنحلسورة(3)

74-أيةالحجرسورة(4)

31

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأمانأسبابيخلقسبحانهفالله،مانوالأالأمنإليهينسبالذيهو

الأمراضعرضةوهوفطرته"صلفيضعيفوالعبدالمخاوفطرقويسد

والكاسرةوالمغرقةالمحرقةالآفاتوعرضة.باطنهمنوالعطشوالجوع

الأدوية؟عدالذيإلاالمخاوفهذهمنيؤمنهولم،ظاهرهمنوالجارحة

والأعضاء،وعطشهلجوعهمزيلةشربةالأوالأطعمةوأعد.لأمراضهدافعة

منيقرببمامنذرةوالحواس،بدنهعندافعةوالمسكنواللباس

عظمالأالخوفمنبالتوحيدالعبادحصتنالذيهوسبحانهوالله،مهلكاته

لقومه:عليهاللهصلواتالخليلإبراهيمقولذلكومن.الآخرةهلاكمن

لوماأشركتوباللهأن!كولخافونولاأشركتوماأخاف)وكيف

.كنتوتعلمونإنبالأمنأحقالفريقينفأيسلطاناعليكربهينزل

وهوالأمنل!وأولنكبظلرإيمالفويلبسواولرآمنواالذين

مالتكون!،1(.

ويصلحلهميصلحماللناسشرعالذيهووتعالىسبحانهوالله

ودرءللمصالحورعايةوحكمةعدلسبحانهاللهفشريعة،حياتهم

وحرتموالفواحقوالإثمالبغيحرمسبحانهفالله؟للحياةوتزكيةللمفاسد

القصاصوشرعصحابهالأالحقوقوضمنوالسرقةالظلموحرمالنفسقتل

الفتن:وتزولالخوفويرتفع؟منفيالناسليعي!قالزاجرةوالعقوبات

!)2(،لحلكوتتقونالألباستأوليياحيا!القصاعط)ولكوفي

للناسوالاستقرارالأمنيطلبلمالمؤمنهوسبحانهاللهأنعرفومن

العاجلةونظراتهمالبشرأهواءأنوعلم،اللهشرعفيإلاالدنياحياتهمفي

82-81-الآيتانايانمامصورة(1)

917ية-7البقرة!ورة(2)
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أهواءهراطقاتبع)ولوواضطرائا؟وخللأفساداإلاتنتجلاالقاصرة

مستفادوهوإلاالعالمفيأمنفلا!)1(،والأرفطالسمواتلفسدت

الذيفهواستعمالهاإلىوالهدايةبخلقهاوتعالىسبحانهاللهتفردبأسباب

.هدىثمخلقهشيءكلاعطى

ضمنبماويفي،وعدهعبادهيصدقفهوأيضاالمصذقهووالمؤمن

الذيوهو،الآخرةفيالحسنةأعمالهمعلىوثوابالدنيافيرزقمنلهم

فيماكي!النبيكقولآمالهميخيبولاالمؤمنينعبادهظنونيصدق

)2(شاء"مابىفليظنلىعبديظنعند"أنا:ر!عن!ككيه

كليرجوبلجانبهالخلقيأمنأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

ك!:قالكما.ودنياهدينهفينفسهعنالهلاكدفعفيمساعدتهخائف

هذاعرفمنآدابومن(()3(.بوائقهجارهيأمنلامنالجنةيدخل)الا

بالهدايةاللهعذابمنالخلائقلأمنسبئايكونأنعلىيحرصأنالاسم

الأنبياءحرفةهيوهذه،النجاةسبيلإلىوالإرشاداللهشريعةإلى

رجلكمثلومثلكم"مثلى!س!:يروطديمالمج!قالولذلكوالعلماء،

آخذوأناعنها،يذئهنوهوفيهايقعنوالفرالقالجنادبفجعلناراأوقد

"يديمنتفيونوأنتمالنارعنبحجزكم

والحمايةالوقايةومنالأيطلبلمالمؤمنهوسبحانهاللهأنعرفومن

فيبالعبادتحيطالتيالأمنأسبابخلقالذيهوسبحانهفالله،غيرهمن

يحفظونهخلفهومنيديهبيئمنمعقباتله):تعالىقالكماوقتكل

بضربوهامالأيطلبولايتشاءمولايتطيرلافالمؤمن!)4(،اللهأمرمن

ويلتجئباللهيستعيذبل،الخرافاتمنذلكوغيروالسحروالتنجيمالرمل

17بة-3المؤمنونصورة(1)

أحمدرواه(2)

سلمرواه(3)

11يةالرعد-2صورة()4
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فيباللهالاستعاذةمنيكثركل!النبيوكان.كنفهفيالأمنيطلبإليه

كي!النبيأنالبخاريأخرج،ذلكأصحابهويعلمأمرمنبهألمماكل

الهممنبكأعوذإنىاللهم)يدعو:وكان(؟بعزتك"أعوذ:يقولكان

وكان."الرجالوقهرالدفىوضلعوالجبنوالبخلوالكسلوالعجزوالحزن

قل)و!الفلقبربأعوكى)قلالمعوذاتقراءةإلىأصحابهيرشدغيط

وأهليهمأنفسهمفييخافونمامواجهةعندالنامما!برباأعوذ

عليناأهئهاللهم):ويقوليدعوأنالهلالرأىلمنويستحب،وأموالهم

عنديقولأنللحاجويستحب()1(،والإسلاموالسلامةوالإيممانبالأمن

منأمنياللهمالنار،علىفحرمنىوأمنكحرمكهذا"اللهم:مكةدخول

."طاعتكوأهلأويائكمنواجعلنىعبادكتبعثرومعذابك

الحسناتمنيكثرأنسبحانهالمصدقأنهعلممنآدابومن

وأن.والثوابالأجرجزيلمنسبحانهبهوعدلماانتظاراوالطاعات

نإقادرعليمبالعقوبةتوعدمنأنلعلمهوالمنكراتالسيئاتيتجنب

كنت!التيالنار)هذ!:القيامةيومللكافرينوسيقال،يهمللمأمهل

اللهأنعدمومن!)2(،تكفرونكنتوبمااليومراصلوهالؤعدون،

لاو!نوكرمهوجودهاللهلفضلالانتظارحسنكانالمضدقهوسبحانه

بهويقضيبهيحكملماالقلبمطمئنالنفسساكنخيراإلابهيظن

سبحانه.ويقدره

الدارميرواه(1)

64و63-الآبتاني!صورة(2)

ث*لا7!يه!*
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كلعلىالرقيبوهو،وآجالهموأرزاقهمبأعمالهمخلقهعلىالقائمهو

علىمطلع.شيءكللسلطانهخضعوالذيشيءلكلالحافظوهوشيء،

وحفظه.قدرتهبكمالشيءكلعلىومستوعلمهبكمالشيءممل

والحفظالرقابةبمعنىالسابقةالكتبعلىمهيمنالكريموالقرآن

كانتحكمكلمنالشرائعفيمالبعضمؤيدفهووالتقريروالتصديق

مالبعضمبطلهووالأزمانوالأعمباختلافتختلفلمكليةمصلحته

أحوالفيهامراعىمؤقتةجزئيةمصلحتهكانتحكمكلمنالشرائعفي

خاصة.أتوام

منهيرىأنربهمناستحيا،مهيمنوتعالىسبحانهاللهأنعرفومن

المهيمنأنهعلمومن.عليهاللهيمقتهمانفسهفييخفيأنأويكرهما

بالقوةمستولئاالبشرمنيبدوممنرهبةقلبهفييجدلموتعالىتبارك

والقدرةالكاملالعلملهالذيالمهيمنمنالهيبةقلبهوألزم،والأعوان

وتعالى.سبحانهالتامة

***ث**
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لهمثيللاالذيوهويقهر،لاالذيوالظافر،يغلبلاالذمم!الغالبهو

إدخاليمكنولاإليهيوصللاالذيالقومم!القادروهوإليهالحاجةوتشتد

الحديثفيوجلعزربهعنكل!النبيعنمسلمروى؟عليهمكروه

نفعيتبلغواولنكعضرونىضريتبلفوالنإنكمعبادي"يا:القدسي

".كععفعوني

وأما،والطاعةبالسمعأمرهيعزأنعزيراتعالىاللهعرفمنآدابومن

وتعالىتباركاللهعزتحققأنهالمحالفمنتعالىاليهبأوامراستهانمن

فإذاوقدرهاللهقضاءمنعليهيجريبمانفسهطابتعزبرااللهعرفومن

والأعزةللعظماءالانقيادعلىمجبولةفالقلوبصبر،ابتلاهوإذاشكرمنعه

لمالعزيزهوتعالىاللهأنعرفومن.والجوارحبالقليربحكامهالأوالخضوع

الفخامةمظاهررؤيةعندبالهوانيث!عرولمإجلالألمخلوقيعتقد

يروبهفيماكل!النبيبهأنجرمااعتقدبل؟والقوةوالترفوالغنىوالضخامة

1(.أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةخعل"البخارممما:

وجلعزاللهلغيرالخضوععننفسهيعزأنالعزيزاسممنالعبدوحظ

الأموربمعالينفسهيعزوأنالدنيا،منلشيءوجههيبذلولايتذللولا

غيرطائعأنفسهمنالذلةأعطى"ومنوالسفاهاتالسفاسفعنوالبعد

منا"فلشىمكره

الذيبالهدىرأساويرفعبإيمانهيشمخأنالعزيزاسممنالعبدوحظ

تحزلؤاولالقنوا)ولا:وتعالىتباركاللهلقولتحقيفابهاللهأكرمه

بإيمانهيستعليفالمؤمن!)1(،كنترمؤمنايئإنالأعلونوأنتر

931أية-نعمرا+ةصرر(1)
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اللهكلمةلإعلاءوجهاداالدينفيوصلابةالحقفيقوةالعزةمعانيوطهر

وللمؤمنايئولرسولهالحز!)ولله،السفلىكفرواالذينكلمةولتكون

!)1(.يحلمونلااطنافقينول!كن

إيماناالدنيامنبشيءوالاعتزازالفخرإلىيلتفتلمبإيمانهاعتزومن

عبدآاللهزادومامالهنصدق!قصتماإ:تم!اللهرسولبقولوتصديفا

الله"إن:!صالنبيوقولأ)2(،رفإلاللهأحدتواضعومماعزأإلابعفو

علىأحديبغولاأحدعلىأحديفخرلاحىتواضعواأنإلىأوحى

أحد")3(.

ية8-7المنافقونصورة(1)

مسلمرواه(2)

صلمرواه(3)

*كأ**كل!
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فيهتنفذولاأحد،كلفيالإجبارسبيلعلىمشيئتهتنفذالذممماهو

دونالأيديوتقصر،قبضتهعنأحديخرجلاالذيوهواحدمشيئة

تم!اللهرسولأنومسلمالبخارىأخرج.وتعالىسبحانهعظمتهحمى

؟الجبارونأصفى،الجبارأنا:يقولثمل!دهوأرفهسماواتهالجباريأخذ)):قال

؟".المتكبرونأفى

أمورهموأصلح،إليهيحتاجونماكلفيالعبادفقرتجترالذيوهو

يديالأتنالهلاخلقهفوقالعاليوهو.والرزقالمعايقأسبابوكفاهم

.قدرهلعلو

لعلوذىوالأبالضريديالأتنالهلاوتعالىتباركأنهعلممنآدابومن

ويستسلمبقضائهفيرضىسبحانهإرادتهنفوذمنبدلاأنهيتحققأنقدره

لهإلايخضعلاأنسبحانهالجبارأنهعلممنآدابومن،لحكمه

أمرمنيملكونلالأنهمالطواغيتمنالمتجبرينهوانويستشعر

أنهعرفمنآدابومنأرادمتىيقصمهمللهعبيدوهمشيئاأنفسهم

ويتوكلربهإلىوحوائجهأمورهيرفعأنوتعالىسبحانهعبادهأمورمصلح

قلب)):قالتمل!اللهرسولأنأحمدالإمامروى؟أحوالهجميعفيعليه

؟"قل!يقلبهأنشاءإذاوجلعزالجبارأصابعمنإصبعينعلىآدمابن

".القلوبمصرفيا":يقولأنيكثرفكان

أولكمأنلوعبادي"يا:مسلميرويهالذيالقدسيالحديثوفي

ذلكينقصلممنكمرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكموآخركم

يصلأنأوالأذىبهيلحقأنعنتعالىمنفسبحان،شيئا"ملكيمن

.مكروهإليه

كر***كئر
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..

بالإضافةحقيراالكليرىالذيوهو،الخلقصفاتعنالمتعاليهو

علىذلكيتصورولا،لنفسهإلاوالكبرياءالعظمةيرىولا،ذاتهالى

العظمةنازعوهإذاخلقهعتاةعلىيتكبرالذىفهوتعالىللهإلاالإطلاق

اللهرسولقال:قالهريرةأبىعنداودأبوروى.فيقصمهموالكبرياء

نازعنىفمنإزاريوالعظمةردائىالكبرياءوجل:عزاللهقال9:!!

شعارهفلان:يقال،الصفةبمعنىوالرداءالناري!.فىقذكطمنهماواحذا

وصفته.نعتهأىالورعورداؤهالزهد

بمابالتخلقمطالبوننقصمحللأنهممذمومالخلقصفاتفيوالتكبر

نأتكلففقدمنهمتكبرفمنله،خضوعهموللهبعبوديتهميليق

روىوالجحود.والبغيبالظلممحالةلاوتورطبهيليقمابغيريتصف

منالجنةيدخل"لا:قالكل!النبيعنمسعودبناللهعبدعنمسلم

يكونأنيحبالرجلإن:رجلقالكبر"؟منذرةمعقالقابهفيكان

بطرالكبر،الجماليحبجميلالله))إن:قال؟حسنةونعلهحسئاثوبه

ي!.النالروغمطالحق

ولاالتواضعطبريقيلزمأنوكبرياءهسبحانهاللهعرفمنآدابومن

عرفلأنهمنهخيراالكبيريرىحفالنفسبمايشهدولافضلالنفسهيرى

مسلمروى.معصيةمنهأقللأنهمنهخيراالصغيرويرى،قبلهوأطاعهالله

أحديفخرلاحىتواضعواأنإلىأوحىاللهإن)):قالأنهكي!النبيعن

أحد".علىأحديبغولاأحدعلى

كلهمفيهالناس،للعالمينرحمةوشرعهوتعالىتباركاللهودين

سبحانهاللهوشريعة.ترابمنوآدملآدمكلهمالمشطكأسنانسواسية

إلاعربيعلىلعجميولاعجميعلىلعربيفضلفلاوعدلمساواة
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اللهاكرمكرعندإلنلتحارفواوقبائلوجعلناكرشحوئا)...بالتقوى

وماوالعنصرياتوالعصبياتالقومياتتاريخاستعرضومن1(،أتقاكر!)

نإالبشريةينتظرماعرف،وعدوانوظلموشرورفسادمنبالدنياالحقت

عرفمنآدابومن،فيهالعدلوقيموشرعهاللههديعنأعرضت

العبوديةتتحققفلا،يديهبينويتذلللأمرهيخضعأنتعالىاللهكبرياء

يكونالخضوعوكمال.المحبةكمالمعالخضوعبكمالإلاوجلعزلله

اللهبمعرفةيكونالمحبةوكمال،الجلالبصفاتسبحانهاللهبمعرفة

كانغتيطاللهرسولأنوالنسائيداودأبوروى،الجمالبصفاتسبحانه

والكبرياءوالملكوتالجبروتذي"سبحان:وسجودهركوعهفييقول

.((والعظمة

كأكأئ!*ص!

31-2يةالحجراتسررة(1)
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والاضراع،الخلقإلىيرجعالكلوأنمترادفةسماءالأهذهأنئظنقد

فيفتقرالوجودإلىالعدممنيخرجماكلبل،كذلكيكونأنينبغيولا

بعدالتصويرإلىثمثانئاالتقديروفقعلىالإيجادوإلىأولأالتقدييرإلى

يريدمامقدرأنهحيثمنمصوربارئخالقسبحانهواللهثالتا.الإيجاد

ترتيب.أحسنالمخترعاتصورمرتبثملهوموجدمخترعثمإيجاده

موادمنمنهبدلامايقدرمقدرإلىيحتاجفإنهمثلأكالبتاءوهذا

المهندسيتولاهوهذاوعرضهاوطولهابنيةالأوعددرضالأومساحةالبناء

بنيةالأتحصلالتيعمالالأيتولىالبئاءإلىيحتاجثم.ويصممهفيرسمه

يتولاهوهذاصورتهويزينالبناءظاهرينقشمزينإلىيحتاجثم.عندها

كذلكوليسوالتصويروالبناءالتقديرفيالعاداتهيفهذهالبئاء.غير

الباركلأالخالقوهووالمزينوالموجدالمقدرهوبلتعالىاللهأفعال

وتعالى.سبحانهالمصور

بنيةمنمخصوضاجسفاشيءلكلقدرشيءكلخالقسبحانهوالله

غيرمنالحاجةقدروعلىمخصوصبمقدارجمعها،مخصوصةوعناصر

تصوير.أحسنوصورهاترتيبأحسنصورهارتبثمنقصانولازيادة

وتعالى.سبحانه!شيءكلألقنالذياللهصنع)

والفاعلالمؤثرأنهيعتقدأنخالفاسبحانهاللهعرفمنآدابومن

مجاري)والسننسبابالأوأنوتصرفاتهالكونحركاتكلفيالحقيقي

منليتمكنواللناسرحمةسبحانهاللهخلقها(العمرانوطبائعالعادات

اللهرؤيةعنسبابالأتحجبهلافالمؤمن.الكبرنيموالتعاملالتسخير

ودقةسبابالألطففيالقدرةكمالويرىمصورا،بارئاخالفاسبحانه

ترابطها.
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منأصبح:وجلعزاللهإقمال:قال!ظاللهرسولأنالبخاركماروى

فذلكورحمتهاللهبفف!لمطرناقالمنفأماوكافر.ىمؤمنعبادي

بىكافرفذلكوكذاكذابنوءقالمنوأما،بالكوكبوكافرلىمؤمن

يعتقدولااللهأمرهكماسبابالأمعيتعاملفالمؤمن"؟بالكوكبومؤمن

تعالىاللهخلقعنمقطوعةالأسبابنفسفيالضرأووالنفعالتأثير

عنها،يترتبوماللاسبابخالفاسبحانهاللهعرفومن.وقدرتهوهيمنته

اللهوضعهماغيرآخرطريقعنشيئايطلبفلمالعبوديةبأدبتأدب

وتسخيرهاوفهمهاالأسبابكشففيجهدهاستفرغو،أسبابمنتعالى

تبدي!!)1(،اللهلسنةتجلى)ولنالعجز-عدىيدومتعالىالله-فإن

تحويلا!)2(.اللهلسنةتجلىثرلن!الو

إتقانفيالنظريمعنأنوتعالىسبحانهالخالقأنهعرفمنآدابومن

ومن.صنعهفيسبحانهاللهحكمةدلائلالعبدقلبفيفتلوحاللهخلق

اللهخاطبفقدلهوتكريمهعليهإللهفضلتحققمصوراتعالىاللهعرف

لشيءيقلولمصوركر!بم)صوركرفاحسن:بقولهالبشرسبحانه

وكان.وتكريمالهتخصيصاللإنسانإلاصورتهأحسنأنهالمخلوقاتمن

فعذلهخلقىسؤىالذيللهالحمد)ا:قالالمرآةفينظرإذاتم!النبى

المسلمين"هنوجعلنىفحسنهاوجهيصورةوكرم

لاأنوالإيجادبالخلقالمتفردهوسبحانهأنهعرفمنآدابومن

لنفسهيعتقدلاوأنبأفعالهئدلولابحالهيعجبولاالعبدكمسبيمجد

نحمةمنبكروما):وحدهسبحانهللهوالثناءالفضلبلومئةفضلأ

!)4(.هداكرللإيمانعلي!كرأنيمناللهبل)!)3(،اللهفمن

26ية-2الأحزابصورة(1)

34بة-3فاطرصرة(2)

35ية-2النحلصورة(3)

71ية-3الحجراتصررة(4)
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نأوالتصويرالخلقبحسنأكرمهتعالىاللهأنعرفمنآدابومن

فيجهدهيستفرغوالشهواتواتباعالمخالفاتعنبإبعادهانفسهيكرم

رسولهعلىيمنلمسبحانهاللهفإنالخلقوحسنالخيرصفاتاكشساب

وانك)؟قالحيثالخلقبحسنعليهمنكماالنعمةمنبشيءتمط

اللهرسولكان:قالمسندهفيأحمدوروىعظيو!)1(خلقلحلى

".خفقيفأحسنخفقيأحسنتاللهم":يقولتمق!

آية4-القلمسورة(1)

!صلأمحبمطك!هئ
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..

والذنوب.القبيحوسترالجميلأظهرالذيهووالغفارستر،بمعنىغفر

الدنيافيعليهاالستربإرسالتعالىاللهسترهاالتيالقبائحجملةمنهي

؟الآخرةفيعقوبتهاعنوالتجاوز

مغطاةباطنهفيمستورةبدنهمقابحجعلأنالعبدعلىاللهستروأول

وفيوالقذارةالنظافةفيوظاهرهالعبدباطنبينوكم،ظاهرهجمالفي

.والجمالالقبح

المذمومةوالبشرخواطرمستقرجعلأنوتعالىسبحانهالثانىوستره

ولو،أسرارهمعلىأحديطلعلاحتىالقلوبفيمستورةالقبيحةإراداته

ينطويقدوماوساوسهمجاريفيالمرءبالفييخطرماللخلقانكشف

فيلسعوابللمقتوهبالناسالظنوسوءوالخيانةالغشمنضميرهعليه

.وأهلكوهروحهإزهاق

ملاعلىبهاالافتضاحيستحقكانالتيذنوبهمغفرتهافمالثوستره

بثوابذنوبهسوءاتليسترحسناتسيئاتهيبدلأنوعدوقد.الخلق

.الإيمانعلىثبتماإذاحسناته

والضعفالنقصنفسهفياعتقدغفارسبحانهاللهأنعرففمن

بشريتهيخالطلماسترهوطلببذلكوتعالىتباركللهواعترفوالقصور

ضعفمنعلامةبدرتفكلما.المسنونالحمأوتهافتالجبلةطينيةمن

كب!اللهرسولكانوقد،اللهيستغفرأنطولبوقصورهونقصهالإنسان

وكانالجشاءيكتمواوأناستطاعواماالتثاؤبيكظمواأنأصحابهيؤدب

1(.الخلاء)منخر!إذا!غفرانك":يقول

الترمذىرواه(1)
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ثلاثاللهاستغفرصلاتهمنينصرفأنأرادإذاغق!اللهرسولوكان

النقصعنوالخلوالكماليعتقدلاحتىللمؤمنتأديبهذاوفي)1(؟مرات

الإتيانعنبالقصوراعترافاالصلاةبعداللهفيستغفر.أعمالهمنشيءفي

أنتعليكثناءأحصيلاسبحانك":ويقولوجلالهاللهبكمالتليقبعبادة

")2(.نفسكعلىأثنيتكما

ذكرتفإذاونقصهالإنسانضعفعلىعلامةوالمعاصيوالذنوب

إلىولجأواستغفرقلبهوانكسرفتواضعوضعفهبعبوديتهصاحبهاالذنوب

هريرةأبيعنمسلمروى.اللهمنوالخيرالمغفرةاستحقفقدبتوبةالله

بكماللهلذهبتذنبوالملوييدهنفسى"والذي:ك!طاللهرسولقال:قال

."لهمفيففراللهفيسمنفرونيذنبونبقومولجاء

اللهإن":يقولظيطاللهرسولسمعت:قالعمرابنعنالبخاريروى

:فيقولالناسمنويسترهكفهعليهفيضعالمؤمنمنهيدنيوجلعز

يأنعم:فيقولكذا؟ذنبأتعرفكذا؟ذنبأتعرفكذا؟ذنبأتعرف

كذا؟ذنبأتعرفكذا؟ذنبأتعرفكذا؟ذنبأتعرف:فيقول.رب

:قالهلكقدأنهنفسهفىورأىبذنوبهقررهإذاحتىربأينعم:فيقول

كعابفيعطىقال:.اليوملكأغفرهاوأناالدنيافىعيكسترتهاقدفإنى

كذبواالذ-فىهؤلاءالأشهاد:فيقولوالمنافقونالكفاروأما:قال.حسناته

".الظالمينعلىاللهلعنةألاربهمعلى

كل":يقولظي!اللهرسولسمعت:قالهريرةأبيعنالبخاريروى

عملأباليلالرجليعملأنالمجاهرةمنوإن.المجاهرفىإلامعافىأمتى

وقدوكذاكذاالبارحةعملتفلانيا:فيقولعليهاللهسترهوقديصبحثم

".عليهاللهستريكشفويصبحربهيسترهبات

الترمذىرواه(1)

مسلمرواه(2)
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وأحوالبأحاديثوالتلهيالتندرأنعلمغفارتعالىاللهأنعرفومن

تزينوسفاهةومجاهرةتعالىاللهيمقتهارعونةوالبطالةالمعاصيأهل

تشيعأنيحبونالذين)إن:الناسبينالفحشثقافةوتشيعالمنكر

يحلرواللهوالآخؤالدنياأليرفيليرعذابآمنواالذينفيالفاحشة

!)1(.تعلمونوأنتريلا

وقد.منهئسترأنيحبماغيرهمنيسترأنالاسمهذامنالعبدوحظ

يومعورتهاللهسترالمسلمأخيهعورةستر"هن:كطاللهرسولقال

بمعزلالإساءةعلىوالمكافئوألمنتقموالمتجسىوالمغتاب،")2(القيامة

أحسنإلاتعالىاللهخلقمنيفشيلامنبهالمتصفوإنماالوصفهذاعن

عنتغافلفمنوحسنقبحوعنونقصكمالعنمخلوقينفكولافيهما

الاسم.هذامننصيبذوفهوالمحاسنوذكرالقبيح

الذي"مثل:ظيىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنأحمدأخرج

لىأجزرله:فقالراعيأأتىرجلكمثليسمعماشرويتبعالحكمةيسمع

كلببأذنفأخذفذهبشاةخيرهابأذنفخذاذهب:فقالغنمكمنشاة

".الفنم

91-2يةالورصرة(1)

ماجهابنرواه(2)

***ث*!
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..

.والإذلالبالإماتةفيقهرهمأعدائهمنالجبابرةظهوريقصمالذيهو

فلاكرهوا.أمرضواأبواأمشاءواخلقهمنمرادهيحصلالذمم!وهو

رسمقبضتهفيعاجزوقدرتهقهرهتحتومسخرهخالقهوهوإلاموجود

أنلهاينبخيالشمسلاا...يتخطاهالاوسنةيتعداهالاطريفاله

،!)1(يسبحونفلكفيوكلالنهارسابقالليلولاالقمرتدرك

طومخاوالأرعطالسمواقافيأسلرمنولهيبغوناللهأفغيردين)

كيخانوهيالسماءإلىاستوىثر.)..!)2(يرجحونوإليهوكرهآ

!)3(.طانعينأديناقالتاأوكرهآطومحآانتياول!ر!طلهافقال

طالعكلمايديهبينوتذلللهخضعالقهارهواللهأنعرففمن

ربنا):وقال..مدهشبديعبنظامللكونتعالىاللهقهروبصرهبقلبه

ليخضعهذاودفعهالنار!)4(،عذابافقناسبحانكباط!هذاخلقتما

فينشازايكونلاحتىبهاابتلاهالتيالاختيارفسحةفيوشرعهلله

الكونسننفهمفيواجبهأدركقهارسبحانهاللهأنعرفومن،الكون

ويستعينمنهاويستفيدليسخرهاعليهااللهفطرهالتيالجاريةوعاداته

لهانكشففإذا؟الكونإعماروتبعاتالأرضخلافةمهماتعلىبها

مايدعوفلاوتأدبوشكرتواضعوسننهوقوانينهالكوننظاممنشيء

وابتلاء.ونعمةوتسخيركشفهوبلللطبيعةقهرالهانكشف

مقربملكمنهينجفلم.بالموتعبادهجميعسبحانهاللهقهروقد

أجمعين،الخلائقوقوىالمخلوقينصولةعندهطاحت،مرسلنبيولا

04ية-7يىسورة(1)

38ية7-عمران-لسررة(2)

11-آيةفصلتسورة)3(

191ية-2عمران+سررة(4)
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الملكلمن):الخلائقأرواحقبضإذايقولالقهرمنالمعنىولهذا

.(1القيار!)الواحدلله..اليوس

وليائهلأسبحانهاللهنصرإلىيطمئنأنالقهارأنهعلممنآدابومن

النحمةأوليوالمكذررين)كىرني:ك!طلنبيهسبحانهقولهوليتأمل

أنبياءهكذبمنلقهرالمتوليهوسبحانهأنهفيعلمومهل!رقليلا!)2(،

نصرهيستبطئولاقضائهإلىويطمئنلهفيستسلم،طاعتهأهلوآذى

الصبرفيواجبهيؤدييؤخر،ولايقدملاالذيأوانهأمرفلكلومدده

سننلجريانالتوقيتأمرويكلرضالأوراثةلمهماتوالاستعدادوالإعداد

سنتهمنبهاللهأخبرماالعبدوليقرأ-وتعالىسبحانهالقهاربيدالتداول

فوقهونساءهووإنا%دناءهوونستحييسنقتلفرعون)قال:الماضية

يورلفاللهالأرضإنواصبروا،باللهاستحينوالقومهموسىقال.قاهرون

ومنتأتيناأنقبلمنأوكتيناقالواللمتقينوالحاقبةعباد!منيشاءمن

فيعدوكوويستخلفكويهلكأنرب!كوعسىقالجنتنا.مابحد

!)3(.تحملونفينظركيفالأرض

61كافر-أيةصررة(1)

11-أيةالمزمل)2(سررة

921-721الآيات-الأعراف!ررة(3)

--*ث!-!ثه!!لأ
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وهو،سبحانهعليهاستحقاقعنلابهاالمنعمبالعطاياالمتفضلهو

يتصورولن.آجلولاعاجللغرضولالعوضلامحتاجكليعطيالذي

فيولهإلاواهبمنفما.تعالىاللهمنإلاحقيقةوالهبةوالعطاءالجود

منتخلصأومودةأومدحأوثناءمنآجلأأمعاجلأينالهغرضهبته

ولابوهابوليسمعتاضمستبدلفهووذكر،شرفاكتسابأومذمة

فيوتنوعتمواهبهتصرفتمنإلاوهائايسمىأنيستحقولاجواد.

نأيملكونإنماوالمخلوقون.أبوابهاواختلفتنوافلهفكثرتالعطاياأنواع

ولالسقيمشفاءيهبواأنيملكونولا،حالدونحالفيونوالأمالأيهبوا

جميعيملكسبحانهواللهبلاء،لذيعافيةولالضالهدىولالعقيمولذا

.وعوائدهمننهواتصلتمواهبهفدامتورحمتهجودهالخلقوسع.ذلك

عليهويتوكلحوائجهتعالىاللهيسألأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

بهذانسألهأنسبحانهاللهادبناولذلك.عنهالبلاءوكشفضرهإزالةفي

فقال.وتعالىسبحانهغيرهيستطيعهاولاسواهمنترجىلاأشياءالاسم

لناوهبهديتنا!!بحدقلوبنالزغلاربنا):عبادهمنالصالحينعنحكاية

عديهسديماناللهنبيعرفوقد!)1(.الوهابأنتإنكرحمةلدنكمن

:فقالسبحانهالوهابأنهيعلممنمسألةفسألهالاسمبهذاربهالسلام

!)2(.الوهابأنتإنكبحديمنلأحدينبخيلاملكاليهبربا!

نألوعبا!ممط"يا:قيلهو!لعزر!عن!النبيعنمسلمروى

فأعطيتفسألونىواحدصعيدفىكانواوجنكموإنسكمآخركموأولكم

البحرينقصكماإلاشيئاملكىمنذلكينقصلمسألمامنهمإنسانكل

".واحدةغمسةفيهالمخيطيغمسأن

-أية8عصرانل7صرة(1)

53-بيةصسررة(2)
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الذيوهو،إليهموأوصلهابهاينتفعمنوخلقرزاقالأخلقالذيهو

العبدملكهماالرزقفليس.بهاوالانتفاعرزاقبالأالتمتعأسبابخلق

:قال!ش!اللهرسولأنمسلمأخرج.بهانتفعمارزقهبلوجمعه

لبسأوفأفنىأكلما.ثلاثمالهمنلهإنمامالىمالىالعبد:"يقول

والرزق"،للناسوتاركهذاهبفهوذلكسوىومافاكىأعطىأوفأبلى

:نوعان

،بدانوالأللظواهروذلكطعمةوالأقواتالأهوظاهر:رزق

أشرفوهذاوالأسرار.للقلوبوالعلومالمعارفوهو:خفىورزق

إلىالجسدقوةالظاهرالرزقوثمرة،الجنةفيالأبدحياةثمرتهفإنالرزقين

الاءمد.قريبةمدة

إلىبالإيصالوالمتفضلبالرزقينلخلقهالمتوليهوتعالىوالله

فيوالبركة؟ويقدريشاءلمنالرزقيبسطسبحانهولكنهالفريقين

وأويكفييسدالبركةمعفقليل.الانتفاعكمالتؤتيالتيهيالرزق

والنهمالشرهأبوابوفتحالبركةمحقمعالكثيريسدهماعلىيزيد

المالهذا"إن:ظلعسطاللهرسولأنالبخاريروىفقد؟والطمع

بإشرافأخذهومن،فيهلهبوركنفسبسخاوةأخذهفمنحلوةخضرة

رسولأنالبخاريوروى"؟يشبعولايأكلكالذييخهدييماركلم!س

الكفارأطلقفقدأمعاء".سبعةفىيأكل"الكافر:قالتميئالله

والأقواتالأرزاقندرةمفهومفاخترعواوشهواتهملحاجاتهمالعنان

التكافلغيابمع،لهاسقفلاوحاجات،يشبعلانهملتبرير

.والتعاونوالتراحم

ومنأكرمهومنصحابهلأبالبركةالدعاءمنيكثرغي!اللهرسولوكان
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النار")1(عذابوقنارزكععافيمافماباركاللهم":يقولوكان،دعاءهالتص!

وكطن")2(،الجماعةمعالبركةفإنتفرقواولاجميغا"كلوايقولوكان

الرجلوإنالدعاءإلاالقدر-!دلاوالبرإلاالعمرفينريد"لا:يقول

:قالتمقضاللهرسولأنداودأبوروىيعملها")3(،بخطيئةالرزقليحرم

وإنبيعهما.فىلهمابوركوبيناصدقافإنيفترقا.لممابالحيار"البيعان

:تزوجلمنيدعوغقبطالنبيوكان.ل!عهما"منالبركةمحقتوكذبماكما

")4(.الحيرفيبينكماوجمععيكوباركلكاللهبارك"

يصيبه.بالذنبالرزقليحرمالعبد!انالرزقبابفيسدوالصاصي

لموتعالىسبحانهاللهإلايستحقهلاوأنهالرزاقاسمحقيقةعرفومن

مسعودابنعنالحاكمروى.عليهإلافيهيتوكلولممنهإلاالرزقينتظر

إلاالنارمنيقربعملمن"لش!:قالءي!اللهرسولأنعنهاللهرضي

روعيفىنفثجبريلبانرزقهمنكمأحديستبطئنفلا،عنهنهيتكموقد

الناسأيهااللهفاتقوارزقهيستكملحتىالدنيامنيخرجلنمنكمأحذاأن

فإناللهبمعصيةيطلبهفلارزقهمنكمأحداستبطأفإن،الطلبفىوأجملوا

".بمعصيتهفضلهيناللاالله

جهتين:منإلاعليهحرمماالعبدأخذفما

حلالا.منهخيرايعطهلموآثرهأطاعهلووأنهبربهظفسوء:أحدهما

منه،خيراأعاضهللهشيئاتركمنوأنبذلكعالمايكونأن:والثانية

عققه.هواهويغلبصبرهشهوتهتغلبولكن

!هخ!كلحيجملىءلأ-

مالكرواه(1)

ماجهابنرواه(2)

ماجهابنرواه(3)

الترمذىرواه(4)
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فهو،مشكلكلينكشفوبهدايته،مغلقكلينفتحبعنايتهالذيهو

وهو.عبادهبينحيرةمدعاةوكانالصوابمنفهمهانغلقمايفتحالذي

فيذلكويكونالمبطلويخزيالمحقويعليالباطلمنالحقيميزالذي

ليخاطب!طرسولهوتعالىتباركاللهوجهوقد.والآخرةالدنيا

الفتاحوهوبالحقبينناثوينتحربنابيننايجمعقل):بقولهالصثركين

الحقمنفيهاختلفلمااهدنا))اللهميدعو:عق!طوكانالحليو!و)1(،

((.مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،ياذنك

الحق.ومفاتيحالنصرومفاتيحالرزقومفاتيحالغيبمفاغبيدهالذيوهو

فكرهيعلقلموالأسبابللابوابالفتاحهوتعالىاللهأنعرفومن

ازدادكلماالانتظار،بحسناللهمعفيعيشبسواهقلبهيشغلولمبغيره

.ورجاءثقةبربهازدادبلاء

والقذفالزنجاحدآياتنزولبعدسألالأنصارمنرجلاأنمسلمروى

قتلتموهقتلأوجلدتموهبهفتكلمرجلأامرأتهمعوجدرجلاأنلو:فقال

فنزلتيدعو؟وجعل"اكح"اللهم:تم!طفقالغيظعلىسكتسكتأو

.اللعانآية

كرمهلنيلالتطلعدائميكونأنسبحانهالفتاحأنهعلممنآدابومن

بابلهليفتحلربهالقلبمنكسر،سبحانهفضلهلحصولالترقبودائم

وأنتباطققومناوبيتبينناافتح)ربنا:ويقولوفضلورحمةمعرفة

!)2(.الفالمجنخير

62-3يةصباصرة(1)

98آبة-الأعرافسورة(2)

مم!*ك!حل!مح!
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أوله،وجليلهدقيقه،وباطنهظاهرهشيء،بكلعلمايحيطالذيهو

علىوالكشفالوضوحمنصورةعلىذلككل...تحتهوماعاقبته،وآخره

منه.أظهروكشفمشاهدةيتصورلابحيث،فيهيمكنومايكونماأتم

أمور:ثلاثةفيتعالىاللهعلميفارقعلمهولكنالعلممنحظوللعبد

فهياتسعتوإنالعبدمعلوماتفإنوكثرتها،المعلوماتفي:أحدهما

تباركاللهخاطبولذلك،لعلمهنهايةلامنجانبفيقلةفيمحصورة

(1!)قلي!إلاالحلوأوتيترمنوما):قائلاالبشروتعالى

يمكنلاالتيالغايةيبلغفلااتضحوإنللامورالعبدعلمأن:وافماني

تفسيرفياليقينيةوعدمالاحتمالاتعلىيقومالإنسانيفالعلموراءها.

إلىالإنسانلنظرةالمستمروالتصحيحالتعديلذلكعلىيدل.الظواهر

.الاطلاعوزيادةالوسائلتقدممعحولهماكل

بلالأشياءمنمستفادغيرذاتيوتعالىتباركاللهعلمأن:والثالث

بها،وحاصلللأشياءوتابعمكتسبالعبدوعلممنه،مستفادةالأشياء

منعلمإلىالآلاتمناكةمخترععلمننسبأنبتقريبذلكومثال

تحلمونلاأم!ات!كمربطونأخرجكرمن)والله.الآلةتلكيستخدم

!)2(.لحلكوتشكرودتوالأبصاروالأفنلى!السمعلروجحلشينا

طلب،بالعقلمخلوقاتهعلىوفضلهبالعلمأكرمهاللهأنعلمومن

للبرهانبالخضوعنفسهوأخذوالأباطيلالأوهامعنوتنزهبابهمنالعلم

السببيةمنطقوتأسيسينفعفيمابالفكرعقلهتزكيةعلىوعملوالدليل

والتسخير.الفهمفيدورهأداءمنليتمكنفيهوالغائية

58ية-3الأسراءصورة(1)

87ية-3النحلسورة(2)
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اللهاختارهماإلىيطمئنأنعليمسبحانهاللهأنتحققمنآدابومن

علىيتألىولامقترحا،ورسولهاللهيديبينيقدمفلافيهأقامهومالعبده

ميلهينفعهومايضرهمامعياريجعلولا،برهانفيهللعبدليسفيماالله

اختارهماذلكمعياريجعلبل،والحالاللحظةفيونفرتهبغضهأووهواه

نأوعسىلكوكر!وهوعلي!كوالقتال)كتب،ونهيهبأمرهلهالله

لكوشروهوشينآتحبواأنلكووعسىخيروهوشينآتكرهوا

أنفحسىكرهتموهن)وان!)1(؟تحلمونلاوأنتريعلووالله

كثيرآ!)2(.خيرآفيهاللهويجحلشيئآتكرهوا

ويسألهبالجهلإليهيعترفأنسبحانهالعليمأنهعرفمنآدابومن

غق!اللهرسولبهأدبماذلكومن.العلممزيدويسألهوالتوفيقالسداد

المصلحةمعرفةفيالجهداستفراغبعدعملأيعلىإقدامهعندالمؤمن

بانكبقدرتكوأسعقدركبعلمكأستخيركإن!اللهم":يدعوأنوالصواب

خيرالأمرهذاأنتعلمكنتإناللهم،الغيوبعلاموأنت،أعلمولاتعلم

فيه،لىباركثملىويسرهليفاقدرهأمريوعاقبةومعالثيدينىفيلي

فاصرفهأمريوعاقبةومعاشىدينيفيلىلثرالأمرهذاأنتعلمكنتوإن

اللهم"يدعو:غ!وكان")3(؟بهرضنىثمكانحيثالخيرليواقدرعنى

ي!)4(.علماوزدناعلمتابماوانفعناينفعناماعلمنا

الضمائربخطراتحتىشيءبكلعالمسبحانه؟نهعلممنآدابومن

بجميليغترولامعاصيهعنويكفمنهيستحييأنالخواطر،ووسوسات

مكرهومفاجآتقهرهبغتاتويخشىستره

ولاالفاكطمن)يستخنودط:بقولهالمنافقينسبحانهاللهعنفوقد

612آية-البقرةسررة(1)

91آية-الناءسورة(2)

البخارىرواه(3)

الخارىرواه(4)
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اللهوكالنالقولمنيرضىممالايبيتونوهومعهرإكىاللهمنيستخفون

محيطا!)1(.بمايحملىن

تستخفهولمبقضاثهرضيعليموتعالىسبحانهاللهأنعلمومن

تستخفهولم.الجاهلوالتمنيوالأسىللحسرةلتسلمه(لواو("ليت

الله!رلذلكفيوتدبر.والعجبوالكبرللبطرلتسلمهكذطثالنعمة

يخاإلاأنفس!كبمفيويلاالأرضفيمصيبةمنأصاب)ما:تعالى

مامحلىتاسوال!كيلايسيراللهعلىذلكإننبرأهاأنقبلمنكتاب

فخور!)2(.مختالطكليحبلااللهإنآتاكربماتفرحوافات!كرولا

801-7بةالناءصرة(1)

23-22آيان-يدالحدصورة(2)

يمغحرء-كل!هغ
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الأرواحويبسط،المماتعندالأجسادعنرواحالأيقبضالذيهو

لديهميبقىلاحتىعبادهلبعضالرزقيبسطالذيوهو.الحياةعندفيها

احتماللديهميبقيلاحتىعبادهمنالفقراءعنويقبضه،وفاقةحاجة

لبخوالحباد!الرزقاللهبسط)ولو:تعالىاللهقولذدكومن.وطاقة

وقوله:(،!بصيير!)خبيربحباكى!إنه2يشاء،بقلرماينزلول!كنالأرضفي

وأللهكثير!،أضعاقآلهفيضامحفهحسناقرضااللهيقرضالذيكتا)من

!)2(.لزجحونوإليهويبسطيقبض

تعاليهمنسبحانهلهايكشفبمافيضيقهاالقلوبيقبضالذيوهو

بالبرعبادهعلىيتجلىحينالقلوبويبسطوكبريائهوجلالهوعظمته

عندماالمؤمنينصدوريضرحالذيوهو؟والإحسانواللطفوالرحمة

قلوبيقبضالذيوهوومددهرعايتهإلىوالاطمئنانعليهللتوكليوفقهم

ويحرمهمأنفسهمإلىيكلهمعندماوالمنافقينوالمشركينالكافرين

نأاللهيردفمن):وجلعزاللهقولذدكومن،عديهوالتوكلبهالأن!

ضيقآصدر!يجحليضلهأنيردومنل!سلا!رصدر!يشرحيالديه

ي!الذينعلىالرجساللهيجحلكذلكالسماء،فييصحدكأنماحرجآ

ول!سطالنهار،مسىءليتوببالليليدهل!سطالذي"وهو!)3(،يؤمنون

")،(.مغربهامنالشمستطلعحتىالليلمسيءليتوببالنهاريده

وفوضعليهتوكلالباسطالقابضهووتعالىسبحانهاللهأنعرفومن

تقتير.ولاسرفغيرمنباعتدالتعالىاللهرزقهماينفقإليهرزقهأمر

72-أبةالثورىصورة(1)

245ية-3البقرةسورة(2)

125لة-3الأنعامسورة(3)

مسلمرواه(4)
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تبسط!اويلاعنقكإلىمغلىلةيدكتجعل!ولا:تعالىاللهقولوذدك

يشاءلمنالرزقايبسطربكإنمحسورا.ملومافتقعرالبسطكل

.(1!)بصيرأخبيرابحباد!كانإنهويقدر

خضوعفيإليهيلجأأنسبحانهالباسطالقابضأنهعلممنآدابومن

منوينجيه،والهدىالحقمنعلمهمالاتباعصدرهليشرحوخشوع

عليه.وقدراللهقضىبماوالحرجالضيق

حوله.ومنوأهلهلإخوتهوجههيبسطأنالاسمهذامنالعبدوحظ

شيئاالمعرليفمنتحقرنلا)ا:!مالأصحمابهبعضكليطالنبيأوصىوقد

وكانحقا،إلايقولولايمزخكقدطوكان(()2(،طلقبوجهأخاكتلقىأنولو

انقبضلمنيتوددوكان،عليهمالسرورلإدخالوالأطفالأهلهيداعب

كلهوذلكالقديد()3(تأكلكانتاهرأةابنأنا)إنما:ويقوللهيبته

ل!وولوكنتلنتاللهمنرحمةفبما):ظيطلنبيهاللهوصفمصداق

!)"(.حولكمنلانفضواالقل!غليظفنها

03-92-الآيتانالاسراءسورة(1)

مسلمرواه(2)

ماجهابنرواه(3)

اء9ية-3عمران+صورة(4)

يمد!برك!-بي!!
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بالإسعادالمؤمنينويرفع،والعذاببالإشقاءالكفاريخفضالذيهو

-الدنياالحيا!كفرواللذين)زين:تعالىقالكماوذدك،والنعيم

وهو!)1(،القيامةيوسفوقهرالقواوالذينآمنبرا،الذينمنويسخرولت

آمنواالذيناللهيرفع)آخرينبالعلمويرفعأقواما،بالجهليخفضالذي

اهتماماتيرفعالذيوهوالحلرفىرجاقا!)2(،أولؤاوالذينمنكو

المقربين،الملائكةأفقمنيقتربواحتىوالشهواتالدناياعنالمؤمنين

فيماهمتهملتكونالبطالةأصحابواهتمامإرادةيخفضالذيوهو

أسفليردهمحتىوالحاجاتوالغرائزالشهواتمنالبهائمفيهتشاركهم

فيكي!النبيعنعنهاللهرضيالدرداءأبيعنالبيهقيروى،سافلين

نأشأنهمن":وال!شأنفيهويوس!كل:وتعالىتباركاللهقول

."آخرفىويضعقوقاوسرفعكرباويفرجذنبايغفر

الباطلويخفضوينصرهالحقيعرفأنالاسمهذامنالعبدوحظ

ليخفضهماللهأعداءفيعاديالمبطلويزجرالمحقينصروأن،ويخذله

ليرفعهم.اللهأولياءويوالي

يطلبفلاتعالىاللهإلىيلتجئأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

واننفسهمنالذلةيعطيولارأشااللهبدينيرفعوأنسبحانهمنهإلاالرفعة

قالممنيكونلاحتىوالشهواتالهوىاتباععنبالابتعادنفسهيكرم

فأتبحهمنهافانسلخآياتناآتينا!الدينبأعليهر)واتل:فيهمالله

الأر!طإلىأخللىولكنهبيالرفحنا!شئناولوالغاوينمنفكانالشيطان

فيلكيل!ثأوتتركهيل!ثعليهتحملإنالكل!كمثلفمثلههوا!واتبع

.!)3(لحل!ريتف!كرونالقصصفاقصصبآياتناكذبواالذينالقوسمثل

11ية-3المجادلةصررة(2)212ية-3البهقرةسورة(1)
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أعزالذيوهويشاء.ممنويسلبهيشاءمنالملكيؤتيالذيهو

فيالكرامةداروأحلهمالدنيافيأعدائهمعلىوأظهرهمبالطاعةأولياءه

والصغاربالذلةضربهمبأنالدنيافيالكفرأهلأذلالذيوهو.الآخرة

ك!اللهرسولأنالبخاريروىالنار،فيوالخلودبالعقوبةالآخرةوفي

."أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةجعل":قال

وعيبالشهوةوقهرالحاجةذلعنالخلاصفيللعبدالحقيقيوالعز

اللها3ءكمالمنطرقاشاهدحتىقلبهعنالحجاباللهرفعفمن،الجهل

لخلقه،التذللعن.بالكفايةاستغنىحتىالقناعةورزقه،صفاتهوجميل

أعزهفقدوأطماعهانفسهشهواتعلىاستولىحتىوالتأييدبالقوةوأمده

!)1(،مكرمونجناتافيأولئك):الآخرةفياللهوسيعزهالدنيا،فيالله

لمحتىالحرصعليهوسلط،إليهماحتاجحتىالخلقإلىعينهمدومن

فقدالجهلظلمةفيوبقيبنفسهاغترحتىاللهواستدرجهبالكفايةيقنع

!)2(.مكرسمنلهفمااللهيهنومن):وسلبهاللهأذله

الدرهموعبدالدينارعبدتعس":قالكل!اللهرسولأنالبخاريروى

وإذاوانتكستعس.سخطيعطلموإنرضىأعطىإن،الخمضةوعبد

ولاواليتمنيذللاوأنه":تمظالنبيدعاءمنوكان"،انعكشفلاشيك

(()3(عاديتمنيعز

العزيطلبلاأنالمذلالمعزهوتعالىاللهانعرفمنآدابومن

عنبالبعدنفسهويكرمالأمورسفاسفعنيترفعوأنمنهإلاوالرفعة

53-آيةالمعارخصورة(1)

81ية-3الحجسورة(2)

داودابررواه(3)
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التكلففيالعزيتصورلاوأنوالقذارةذىوالأوالظلموالبذاءةالفحش

:قالتم!اللهرسولأنأحمدالإمامروى.والعوائدوالرسوموالمظاهر

فىعالثرهمفهووكرفاعرأبهمرويدكفارآباءتسعةإلىانتسب))من

".النار

مخاضةعلىفأتواعبيدةأبوومعهالشامإلىعنهاللهرضيعمرخرج

ناقتهبزماموأخذعاتقهعلىفوضعهماخفيهوخلعفنزللهناقةعلىوعمر

نأيسرنيماهذا؟تفعلأنتالمؤمنينأميريا:عبيدةأبوفقال.فخاض

لأمةنكالأجعلتهعبيدةأباغيركذايقللواأؤه:فقال،استشرفوكالقوم

مابغيرالعزنطلبفمهما،بالإسلاماللهفأعزنا،قومأذلكناإنامحمد،

اللهأذلنابهاللهأعزنا

جهدهيسعىأن،طاعتهأهلبالإيمانأعزاللهأنعرفمنآدابومن

ك!النبيأنأحمدالإمامروى.عنهموالإهانةذىالأورفعإكرامهمفي

عزاللهأذلهينصرهأنعلىقادروهوينصرهفلممؤمنغندهأذل"من:قال

."القيامةرومالحلالورؤوسعلىوجل

ش3*ك!ييمم
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الحامدينحمديسمع،خفيوإنمسموعإدراكهعنيغيمبلاالذيهو

سمع،عنسمعيشغلهولالهم،فيستجيبالداعينودعاءفيجازيهم،

ويسع،اللهجاتوتغايراللغاتوتباينالأصواتاختلافعلىفيسمع

والكفاية.والعنايةبالرعايةخلقهجميع

ي!تدعوهرإداقطميؤمنيملكونما!ونهمنتدمحون)والذين

يكفرونالقيامةويوسلكواستجابواماسمحواولو!عاءكويسمحوا

خبير!)1(.مثلينبئكبشركلاكوولا

فضولفيالخوضعنلسانهحفظسميعسبحانهاللهأنعرفومن

الناسأعراضفيالخوضعنوكفيعني!لامافيالخوضوعنالكلام

لماالعلموتعليمالحقوقولالقرآنوتلاوةللذكرونشط،أستارهموهتك

الصالحين:أحدقالوقد.وتعالىسبحانهمولاهبسمعذلككلأنعلم

الملك.بسمعأصواتهمأنعلموالماالحراسسهرهان

إليهيتوجهعندماالسميعباسمسبحانهربهالعبديخاطبولذلك

ربنا):دعائهفيالسلامعليهإبراهيمقالكماوذلكوالتضرعبالدعاء

الحلير!)2(.السميعأنتإنكمنالقبل

فيسمعهيستعملوالمؤمنظاهر،السمعصفةمنالعبدوحظ

بهايسمعونلاآذانلهمهواءالأوأصحابوالعلموالحكمةالهدايةاستفادة

عليهميشهدبشيء،الهدايةوسائلمنينتفعونلاعميبكمصموهم

عليهرش!دجاءوهاماإذا)حتىعطدوها:التيحواسهمبذدك

!)3(.يحملودنكالؤاسمح!روأبصارهروجلودهوبما

41-31الآيتان-فاطرصورة(1)

712ية-3البقرةصورة(2)

02آية-فصلتصررة(3)
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تعالىاللهكفايةيعتقدأنسميغاتعالىاللهعرفمنآدابومن

عبدهيسلمفلاوالعدوانبالإثمونجواهمأعدائهمكريسمعوحفظه

السميعوهواللهعقيط:)فسيك!ي!كهولنبيهقالكما.لأعدائه

مع!كماإنني):السلامعليهماوهارونلموسىقالوكماالحلير!)1(،

وأركلا!)2(.أسمع

كنا:قالعنهاللهرضيشجريالأموسىأبيعنومسلمالبخاريأخرج

رفعناإلاوادئانهبطولاشرقانصعدلافجعلناغزاةفيكلي!النبيمع

أربعواالنام!أصط"يا:فقالكلضاللهرسولمنافدنابالتكبير.أصواتنا

نإ.بصيراسميغاتدعونوإنماغائئاولاأصمتدعونلافإنكمأنفسكمعلى

اللهعبد"ياكل!:قالثم"،راحلتهعقمنأحدكمإلىأقربتدعونالذي

".باللهإلاقوةولاحوللا:قل،الجنةكنوزمنكلمةأعلمكألا،قيسابن

أداةأواكةأووآذانبأصمخةيكونأنعنيتنزهوتعالىتباركاللهوسمع

إلىهذافيوليرجع.لسانبغيرويتكلمجوارحبلايفعلسبحانهأنهكما

مشابهايكونأنعنوتعالىتباركاللهتنزيهالعبدليؤكدالقدوساسم

وتعالى.سبحانه!شيءكمثلهليس)وأفعالهصفاتهفيلخلقه

137-أيةالبقرةسورة(1)

64-3يةطهسورة(2)

*علأكلأك!كلأ

62

http://www.al-maktabeh.com



تحتأوالسماواتفيشيءعنهيغيبولا،ويرىيشاهدالذيهو

يرجعأنومقدسوأجفانبحدقةيكونأنيتنزهتعالىاللهوبصر،الثرى

الحليو!السميعوهوشيءكمثلهليس)والوانأشكالانطباعإلى

وتعالى.سبحانه

علىوالمرئياتالمبصراتتفرقبهاينكشفصفةتعالىاللهوبصر

والذي.المخلوقاتعندالبصرمعيقارنلاوبشكليمكنماوأجلىأوضح

كيبيعلوالله)إن:تعالىقالكما.المرئياتظواهرعلىيقتصر

يحلو):قالوكما!)1(،تحملونبمابصيرواللهوالأرضالسماواقا

!)3(.من!كرخافيةلخفىلاا،الصدور!)2(لخفيوماالأعينخاننة

عبرةنظرهيكونأنيجتهدوالمؤمنظاهرالبصرمنالعبدوحظ

ما)ربنا:ويقولاللهصنععجائبفيينظروهدىحكمةواستفادة

لاأعمىالهوىومتبعالنار!)1(،عذابفقناسبحانكباط!هذاخلقت

ولير):تعالىقالكماوالواقعالحقصادمولو،هواهيوافقماإلايرى

بلا*نحا!كاأولئكبها.يسمحونلاآكىانول!ربهايبصرونلاأعين

!)5(.هوالخافلولنأولنكهرأضل

بدواممعهوتأدبربهمناستحيىبصيرسميعاللهأنعلمومن

إليهاللهبنظريستهينفلاالمحاسبةبدقيقالنفسومطالبةالمراقبة

81ية-3الحجراتمورة(1)

91آيئ-غافىسررة(2)

81ية-3الحاقةصررة(3)

191ية-2عمرانآلصررة(4)

917ية-3الأعرافصررة(5)
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يستخفون):المنافقينوصففيتعالىقالماوتذكر.عليهواطلاعه

منيرضىمالايبيتونإذمح!ووهواللهمنيستخفونولاالناكطمن

للهوبصرهسمعهحفظومنمحيطا!)1(،يحملودتبمااللهوكانالقول

سمغالهفكانوتعالىسبحانهاللهأحبهورؤيتهسماعهيحللاجمماتعالى

المشهورالخبرفيجاءكمايبصروبهيسمعفبهوبصرا،

حقاللهمناستحيوا):لأ!ص!ا!قالكل!اللهرسولأنالترمذيروى

ذلكليس":قال.للهوالحمدنستحيإنااللهرسوليا:قلنا:قال"،الحياء

وماوالبطنوعىوماالرأستحفظأنالحياء:حقاللهمنالاستحياءولكن

ذلكفعلفمنالدنيازينةتركا،خرةأرادومنوالبلىالموتوتذكرحوى

".الحياءحقاللهمناستحيافقد

801-2يةالناءسورة(1)

ءط!-كأ!مك!-فئ
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وشريعة،التظالمومنعالفسادمنعالحكموأصل،الحكمإليهالذيهو

مرشدةوالفسادالظلمعنلهممانعةللعباد،استصلاحكلهاسبحانهالله

إيا!إلاتحبدواأي!أمرللهإلاالحكرإلت)والرشاد.العدلطريقإدى

اللهإن)!)1(.يحلمونلاالناممطاكثرولكنالقيويناللىكىلك

أنالنا!طبينحكمتروإكياأهلياإلىاي!ماناتلؤدواأنيامركر

!)2(.بالحدلتح!كموا

العبدليلتزمنتائجها،منهالتحصلووجههاسبابالأرتبالذيوهو

منهوخضوغاعبوديةسبابالأتلكحولهمنالكونومعربهمعتعاملهفي

السعادةإلىأصحابهاتسوقأسبائاوالفجورالبراللهجعلفقد.لله

وأالشفاءإلىمتناوليهاتسوقأسبائاوالسمومدويةالأجعلكما،والشقاوة

لهاالمقدرةبأسبابهاإلامورالأيطلبفلاربهمعيتأدبوالمؤمن.الهلاك

ملكهفييجريأناللهعلىيتألىولاوعجزا،وبطالةرعونةيتجاوزهاولا

.تتحولولاتتبدللاسننمنبهحكمماغير

الوصفهذاشاهدمنآدابومن.والقدرالقضاءيتشعبالحكمومن

وقد،بالمستأنفوليسمنهمفروغالأمرأنيعلمأنوتعالىتباركلله

فائدةلاوالغمالهموأنمنهبدلاالمقدرروأن،كائنهوبماالقلمجف

الألبممنلنوعاستعجالهمابلمنفعةجلب!ومكروهدفعفيفيهما

مجملايخافوفيمايرجوفيماالعبدفيكون.الألمفيالوقوعمنخوفا

النوويروى،القلبمضطربغيرالجأشثابتالنفسمطمئنالطلبفي

يمنع"ما:قالمحتيطالنبيعنعنهمااللهرضيعمرابنعنالأذكارفي

04ية-2يوسفصورة(1)

58النساء-3يةسورة2()
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علىاللهبسم:بيتهمنخرجإذايقولأنمعيشتهأمرعليهعسرإذاأحدكم

لاحتىليقدرفيمالىوباركبقضائكرضنىاللهم،ودينىومالينفسى

."عجلتماتأخيرولاأخرتماتعجيلأحب

العدليطلبألاالحكمهوسبحانهاللهأنعرفمنآدابومن

التشريعحقوادعاؤهمالبشروتطاول،وهديهشرعهفيإلاوالمصالح

ضالأرفيالفسادعاقبتهاوشركوسفاهةرعونة،القيموتقريروالحكم

غق!طالنبيأنمسلمروى.الفساديحبلاوالله...والنسلالحرثوهلاك

وميكائيلجبرائيلرب"اللهم:الليلمنقامإذاصلاتهيفتتحكان

بينتحكمأنتوالشهادةالغيبعالموالأرضالسماواتفاطر،وإسرافيل

إنكياذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادك

".مستقيمصراطإلىتشاءمنتهدي

!*"!61!+-----ص----ءا*ا،ءا*ءا!ءا"
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وتعالىسبحانهالحقإلايقولولابالحقإلايحكملاالذيالعادلهو

اللهبأفعالومعرفتهاطلاعهبقدرإلاتعالىللهالاسمهذاالعبديفهمولا

خلقه،وعجائبسبحانهاللهاصلاءالعبدتأملفإذاصنعهوبديعسبحانه

وانتظامالكوننظاماعتدالوأدهشهوالأرضالسماواتفيوتفكرونظر

فالله،وتعالىسبحانهاللهعدلمعانيمنشيئايفهمذلكفعند،سننه

اللائقموضعهفيورتبهخلقهشيءكلو؟عطىالموجوداتخلقسبحانه

/ضسنتم):تعالىاللهقولالعبدوليتأمل،سبحانهعدلبهذافهوبه

!)1(.الحقل!وأنهيتبينأنفس!وحتىوفيالآفاقفيآياتنا

والاعتدالبالعدلو"مربالعدلالشريعةأنزلعدلسبحانهوالله

هوامحدلواتحدلواألاعلىقو!شنآنيجرمنكو)ولا:والوسطية

الذينأيها)يا!)2(،تعملونبماخبيراللهإدتاللهوالقواللتقوىأقربا

الوالدينأوانفس!كوعلىولوللهش!داءبالقسطقوامايئكونواآمنوا

أنال!وىتتبحواف!بهماأولىفاللهأوفقيرأغنيأيكنإنا.والأقربايط

فكل!)3(.خبيرآتحملونبماكاناللهفإنأوتحرضوالتوواوانتحدلوا

إلىالحكمةومنالظلمإلىالعدلومنضدهاإلىالمصلحةمنخرج؟مر

روى،وتعالىسبحانهالعدلالحكمأنزلهاالتيالشريعةمنفليمرالعبث

عليكلربكإنعنهما:اللهرضيالدرداءلأبيقالسلمانأنالبخاري

حقه،حقذيكلفأعطحقاعليكولأهلكحقاعليكولنفسكحفا

."سلمانصدق":!ل!النبيفقاللهذلكفذكرتملطالنبيفأتى

يجعل!نهونفسهصفاتفيفالعدل،يخفىلاالعدلمنالعبدوحظ

35ية-7فصلتسورة(1)

ية8-2المائدةسورة(2)

135ية-7النساءصورة(3)
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القلبميلفيوالعدل،والدينالعقلإشارةتحتأسيرينوالغضبالشهوة

أخفىال!ثرك":تمي!النبيعنالحديثوفيللهويبغضللهيحبأنوهواه

علىتحبأنوأدناهالظلماءالليلةفيالصفاعلىالنملدل!بمنأمتىعلى

أنعضوكلفيالعبدوعدل."العدلمنشيءعلىتكرهأوالجورمنشيء

لاوالذريةالأهلفيوالعدلالشرعفيهأذنالذيالوجهعلىيستعمله

للهفيقرنفسهمنربهينصفأنالعدلمنالعبدعلىيجبماوأول،يخفى

فإن.حقهفيوالتفريطنفسهوعيوبعملهوآفاتبجهلهوتعالىتبارك

حسنةعملوإن.فضلهرأىبهايؤاخذهلموإن،عدلهرأىبذنوبهاللهآخذه

منرآهاسيئةعملوإن.ثانيةفمثةقبلهافإن،عليهومنتهتوفيقهمنرآها

وظلمه.ربهإدىفقرهذدكفيالعبدفيرىدهاللهوخذلانعنهسبحانهتخليه

وتعالى.سبحانهوكرمهوجودهإحسانهفبمحضلهغفرهافإن،نفسهفي

ومفرطامسيئاإلانفسهالعبديرىألاالأمرهذافيالدقيقوالمعنى

عليهربهفضلمنيسرهماكلفيرىمحستا.إلاربهيرىولاومقصرا،

اللهعرفومن.فيهاللهوعدلذنوبهمنيسوؤهماوكل.إليهوإحسانه

بالرضاحكمهواستقبلالعبوديةبأدبتأدبالعدلأنهوتعالىسبحانه

فياللهعلىيعترضولم.مخلوقإلىشكوىبغيرالبلاءتحتوصبر

إني"اللهم:وتواضعخشوعفييقولبلأفعالهوجميعوحكمهتدبيره

".قضاؤكفيعدلحكمكفيماضأمتكوابنعبدكوابنعبدك

الظلمإليهين!سبأناستحياعدلوتعالىسبحانهاللهأنعرفومن

ويعتقدونالجاهليةظنالحقغيرباللهيظنونالناسفأكثر،للحقوقوالمنع

مايستحقونلاأنهمأوحقهممنعهماللهوأنأرزاقهمفيمبخوسونانهم

هذاولكنبهذايصرحوالمإنووالناس...وبلاءألممنبهمنزل

شئتمنزنادفاقدحالزناد،فيالناركموننفوسهمفيكامنالمعنى

الراحمينأرحمتعالىاللهأنعلمفمن.زنادهفيعماشمرارهينبئك

منهوالجهلبالظلمأولىبالسوءالأمارةنفسهأنعلمالحاكمينوأحكم

.بالفحشاءيأمرولاالحقإلايقولولاالعدلإلايفعللاالذيسبحانه
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ثملطفومامنهادقماغوامضهاو،والمنافعالمصالحيعلمالذيهو

الفعلفيالرفقاجتمعفإذا.الرفقسبيلالخلقإلىإيصالهافييسلك

اللهفعلم،تعالىللهإلاذلكيتصورولااللطفمعنىتمالعلمفيواللطف

والتفصيل،الإحصاءعلىيستعصيأمروالخفايابالدقائقوإحاطتهسبحانه

تباركفالله(الحصرتحتأيضايدخلفلافيهاولطفهفعالالأفيرفقهوأما

حيثومنجواد،أوجدهاحيثومن،حكمالأموردبرحيثمنوتعالى

لمحيثومن،عدلموضعهفيشيءكلوضعحيثومنمصور،رتبها

لممنساميالأهذهحقيقةيعرفولن،لطيفالرفقوجوهدقائقفيهايترك

.الأفعالهذهحقيقةيعرف

ولافيهحرجلاسمخاديئالهمشرعأنبعبادهسبحانهاللهلطفومن

(1الحسر!)بكريريداليسرولاب!كراللهيريد):تعالىفقال،مشقة

نأالبخاريروى!)2(،حرجمنالدينفيعلي!كرجعلىوما):وقال

غلبه"إلاأحدالدفىيشادولنيسرالدفىهذا))إن:قالكيطاللهرسول

."تنفرواولاوبشرواتعسرواولا:"يسرواو!ال

فيبهموالتلطفاللهبعبادالرفقالوصفهذامنالعبدوحظ

ومنوعنفازدراءغيرمنالآخرةطريقإلىوالهدايةاللهإلىالدعوة

الحققبولإلىالجذبفيهاللطفوجوهوأحسن.وتعصبخصامغير

الالفاظمنوألطفأوقعفإنهاالمرضيةوالسيرةالصالحةبالقدوة

المزينة.

ونيلحوائجهقضاءفيناةوالأالرفقأيضئاالوصفهذامنالعبدوحظ

185-آبةالبفرةصورة(1)

87ية-2الحجسورة(2)
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يحرم"من:غقيطوقال")1(،كلهالأمرفىالرفقيحبالله))فإنمآربه

لاماعليهويعطىالرفقيحبرفيقالله"إن:وقال")2(.الحيريحرمالرفق

زانهإلاشىءفييكونلاالرفق"إن:كقضوقال")3(،العنفعلىيعطى

")،(.شانهإلاشيءمنينزعولا

محبتهقلبهيلزمأنوتعالىسبحانهلطيفاللهأنعلممنآفىابومن

وأن،وبرهلطفهوجوهوتعددتعنايتهودامترفقهاتصلمنفهو

علىوالإصراروالجحودبالعنادورفقهبرهومقابلةأمرهمخالفةمنيستحيي

المخالفة.

-كلآكلآ!كل-كي11"ءا!ءا*ءا"

البخاركطرواه(1)

مسلمرواه(2)

ماجهوابناحمدرواه(3)

ملمرواه(4)
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لاالذيوهو.الباطنةالخفيةوالأحوالالأخبارعنهتغيبلاالذيهو

ولاتسكنولاذرة،تتحركولاشيء،والملكوتالملكفييجري

إذاالعلملكن،العليمبمعنىوالخبير.خبرهعندهويكونإلانف!تضطرب

قدوالعبدخبيرا.صاحبهاوسميخبرةسميالباطنةالخفاياإلىأضيف

ولامتيقنغيركانوإنظنهبغلبةذلكيرجحكانإذاشيءبعلميوصف

يوصفلاوتعالىتباركاللهوعلم.فيهالخطنفسهعلىيجيزبليستبعد

يستحيلبلبقصوريوض!ولابالعجزيوصفلاتعالىاللهنلأذلكبمثل

وتعالى.سبحانهحقهفيذلك

منقلبهخفايا،معرفتهعلىحريضايكونأنالعبدعلىيباماوأكثر

والتجملالخيروإظهارالشروإصمارالدنياعلىوالحرصوالخيانةالغش

قدبالغةخبرةذوإلاذلكيعرفولا.عنهالإفلاسمعالإخلاصبإظهار

وتشمرفحاذرهاوخدعها،وتلبيسهامكرهاوعرفومارسهانفسهخبر

منها.الحذروأخذلمعاداتها

ووساوسفكرهخطراتيراعيأنسبحانهالخبيرأنهعلممنآدابومن

عليهاللهيمقتهمانفسهفييخفيولامنهاللهيكرهمايضمرفلا،ضميره

خلقيحلومنألا)الصدور!)1(:لخفيىوماالأمحايط!يحلوخاننة

اللهإنألقاكراللهعنداكرمكو)إنالحبير!)2(.اللطيفوهو

قوله:عنهمااللهرضيعمرابنعنالبخاريأخرج،خبير!)3(عليو

".الصدرفىحاكمايدعحتىالتقوىحقيقةالمؤمنلملغلا"

91آية-غافرعورة(1)

41-آيةالملكسورة(2)

31آية-الحجراتسورة(3)
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يستفزهلاثمالأمرمخالفةويرى،العصاةمعصيةيضاهدالذيهو

كما.الاقتدارغايةمعالانتقامإلىالمسارعةعلىالعجلةتحملهولاغضب

منظهرهاعلىلزكماكسبوابماالناكطالله)ولويؤاخذ:تعالىقال

)1(.!ومسمىأجليؤخرهوإلىولكندابة

وتعالىتباركسبحانهاللهإن":قال!اللهرسول!نالترمذيروى

إكتارفيأخذوكذلك):قزثم"يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالميمهل

!)2(.أليرشديدأخذ!إنظالمةوهيالقرىأخذ

علىويحلمغيظهيكظم؟نوهوظاهر،الاسمهذامنالعبدوحظ

قالكماوذلكحولهمنوالناسقرابتهوذوي!هلهمنحقهفيالمخطئين

ألسماواتعرضهاوجنةربكومنمغفغإلى!وسارعوا:تعالى

والكاظمينوالضراءألسراءفيينفقونالذين.للمتقينأعدتوالأرفط

!)3(.المحسنينيحبواللهالناكطمحنوالحافينالغيظ

تورطمنيصل!لاحلفبعدماعنهاللهرضيللصديقتعالىقالوكما

يؤلؤاأنمن!كووالسحةألفضلأولواياتلى)ولا:الإفكحديثفي

وليحفوااللهسبيلفيوالمهاجرينوالمساكيئالقربىأولي

غفورحليو!)"(.لكوواللهاللهيخفرأنتحبونألاوليصفحوا

لهاللهبإمهاليغتر!لاوتعالىسبحانهالحليم!نهعلممنآدابومن

يصرولاإليهالالتجاءيديمومنهالخوفيلزمبل؟عنهالعقوبةوتأخيره

54ية-7فاطرصرة(1)

201آية-هودسورة(2)

134-331الآيتان-عمرانل2صررة(3)

22-3يةالورسورة(4)
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والتوبةبالاستغفارسبحانهاللهحلميغتنمووالمخالفاتالمعاصيعلى

.والندموالرجوع

نأيستطيعوهوغيظاكظممن):قالغق!طاللهرسولأنالترمذيروى

الحورأيمنيخيرهحتىالخلاليرؤولوعلىالقيامةيوماللهدعاهينفذه

.(شاء

جرعةمنإلىأحبجرعةمنما:)غقه!شطالنبيعن!حمدالإماموروى

".إيماناجوفهاللهملأإلاللهعبدكظمهاماعبديكظمهاغيظ

العظيماللهإلاإدلا":ويقولكربأصابهإذايدعوغقه!النبيوكان

السمواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعردقرباللهإلاإلهل!؟الحليم

."الكريمالعردقربوالأرض

ءا!ءا،ا!ءا!ءا* ء-ك!ة-قي-ا،-ك!كأ!م
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الامتناعيمكنولا،قدرهجليلشأنهعظيم،والجلالالعظمةذوهو

علىيقدرونولاأمورهميملكالذيهوالقومعظيملأن،بالإطلاقعليه

.أمرهومخالفةمقاومته

فيتطمعولا،حقيقتهبكنهتحيطأنعنوتكلالعقولتقصرالذيوهو

وتعالى.سبحانهوصفاتهأسمائهمنبههوأخبرناماإلاذاتهمنتدركأن

حتىبالهيبةقلبهيمتلئأنالوصفبهذاتعالىاللهعرفمنآدابومن

الأمروامتثالوالخشوعبالخضوعتعالىاللهفيعامل،متسعفيهيبقىلا

يديه.بينالاقتراحعنوالكفالنهيواجتناب

أنزلوماالشريعةاتباعلزومفييمارونالذينسبحانهاللهوصفوقد

تعالى:فقالعظمةولاهيبةولاقدراللهيعرفونلابأنهمالهدىمنالله

!)1(شيءبشرمنعلىاللهأنزلماقالواإكتقدر!حقاللهقدروا)وما

وشرعهلهديهويخضعأمرهيتبعلامنيعظمهفليس

خلقهمنأحذايهابلاأنسبحانهالعظيمأنهعرفمنآدابومن

عنالبخاريروى،وغرورخداعالعبيدوعظمة،سبحانهللهعبيدفالكل

نرنلاالقيامةيومالسمينالعظيمالرجلليأتيإنه)):قالأنهظي!اللهرسول

القيامةيوسلهونقيو)ف!اقرؤوا:وقالبعوضه،جظحاللهعند

عنهمااللهرضيعمربناللهعبدعنذكارالأفيالنوويروى!)2(وزنا

اللهإلاإلهلا:فقليخرهأوسلطائاخفت))إذا:تم!اللهرسولقال:قال

لا،العظيمالعردقوربالسبعالسماواترباللهسبحان،الحكيمالحيم

!اؤك"و!لجاركعزأنتإلاإله

19ية-3الأنعاممورة(1)

501-آيةالكهفسورة(2)
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عملكلفيللهعبوديتهوتحققتواضعتعالىاللهعظمةعرفومن

رسولأنماجهوابن؟حمدالإمامروىفكر.وخطرةقلبخفقةكلوفي

فمنإزاريوالعظمةردائي"الكبريآء:وجلعزاللهقال:قالمخقدتالله

".جهنمفىألقيتهمنهماواحذانازعنى

تواضعواأنإلىأوحىاللهإن":قالغسطالنبيأنمسلمالإماموروى

ما):!شطوقال؟أحد"علىأحدييفىولاأحدعلىأحديفخرلاحتى

إلاأحدتواضعوماعرأإلأبعفوعبذااللهزادومامالمنعدقةنقعت

:قالقلىدلىتاللهرسولأنالدعواتفيالبخاريالإماموروى".رفعه

الرحمنإلىحبيبتانالميزانفىثقيلتاناللسانعلىخممتان"كلمتان

."العظيماللهسبحانوبحمدهاللهسبحان
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ء،

البحرزبدمثلكانتولوالذنوبيغفرالشاملةالتامةالمغفرةذوهو

وتعالى.سبحانهعنهعفاوغفرهإلاكبيرةولاصغيرةمنهايدعولا

وأعقبهذنئاالعبدأحدثوكلمامرةبعدمرةيغفرالذيهووالغفار

الله":قالأنهغق!طاللهرسولعنالبخاريروى،ذلكلهاللهغفربالتوبة

".فلاةأرضفيأضلهوقدبعيرهعلىسقطأحدكممنعبدهبتوبةأفرح

علىالندمقلبهيلزمأنالاسمبهذاسبحانهاللهعرفمنآدابومن

ربهرحمةمنيقنطولا،لهليغفرهاربهإلىيلجأوأنوالمعاصيالذنوب

يا)قلشيء؟يتعاظمهلاتعالىاللهفإنالذنبعظممهماومغفرته

يغفراللهإلطاللهرحمةمنتقنطواأنف!هرلامحلىأسرفواالذينمحبادي

الرحيو!)1(.الغفورهوإنهجميحاالذدؤب

بأسمائهويسألهويدعوهيتعبدهأنعبدهمنيحبوتعالىسبحانهوالله

لذهبتذنبوالملو":مصرواهفيماى!ءاللهرسولقالولذلك؟كلها

لهم"فيغفراللهفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكمالله

كمابحقهوأخطعليهجهللمنيغفرأنالاسمهذامنالعبدوحظ

لكرواللهاللهيغفرأنتحبونألا):عنهاللهرضيللصديقتعالىقال

غفوررحيو*!)2(.

اللهرسوليا:فقالغي!طاللهرسولجاءرجلاأنأحمدالإمامروى

منوأعط؟قطعكمنصلعقبة"يا:فقالالأعمالبفواضلأخبرني

."ظلمكعمنواعف؟حرمك

:قالعنهاللهرضيبكرالصديقأباأنالبخاريوروى

قل:"ظي!:قال؟صلاتيفيبهأدعودعاءعلمنياللهرسوليا

لىفاغفرأنتإلاالذنوبيغفرولاكيراظلمأنفسىظلمتإنياللهم

."الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنيعندكمنمغفرة

22ية-3النررسررة(2)53يةالزمر-2سورة(1)
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فيبالعملويعطي؟الدرجاتكثيرالطاعاتبيسيريجازيالذيهو

ليوفيهو):تعالىقالكماالآخرةفيمحدودغيرنعيمامعدودةأيام

نأالبخاريروىشكور!)1(،غفورإنهفضلهمنأجورهرويريدهو

علىشوكغصنوجدطر!فييمشىرجل"بينما:قالغقبطاللهرسول

:قالغيضاللهرسولأنوليوى،"لهفغفرلهاللهفشكروأخرهالطرقى

هوفإذاخرجثممنهافشرببئرافنزلالعطشعليهفاشتديمشىرجلبينما))

بىبلغالذيمثلهذابلغلقد:فقال؟العطشمنالثرىيأكليلهثبكلب

((.لهفففرلهاللهفشكرالكلبفسقىرقىثمبفيهأمسكهثمخفهفملأ

محصورةغيرللحسناتمضاعفتهلأنالمطلقالشكورهوتعالىفالله

ورحمتهعليهمفضلهعلىلهمثناءهوعبيدهعلىوثناؤه؟محدودةولا

لهموتوفيقهبهم

بالثناءإليهأحسنلمنشاكرايكونأنالوصفهذامنالعبدوحظ

:قالغت!طالنبيأنأحمدالإمامروى،إليهصنعهمماأكثروبمجازاتهعليه

الله،يشكرلمالناسيشكرلمومن،الكثيريشكرلمالقليليشكرلم"من

ظبئاللهرسولأنالترمذيوروى،"كفروتركهاشكراللهبنعمةالتحدث

فقدأثنىمنفإنفيثنيجدلمومن،بهفليجزفوجدعطاءأعطىمن":ظل

".زورثوبىكلابسكانيعطهلمبماتحلىومنكفرفقدكعمومنشكر

ويواظببميفترولاشكرهفييجذأنالشكورأنهعرفمنآدابومن

:أقسامعلىوالشكريقصر.ولاحمدهعلى

ممافيهأذنومااللهطاعةفيإلاجوارحيماالعبديستعملألاوهو:؟لدن

لاإذونعمهعليهاللهلفضلمستحضرايعيشوأن،سبحانهيرضيه

03آية-فاطرصورة(1)
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وماعليهبالمنةالإحساسعليهيصتوليحتىقلبفياللهمحبةتستقيم

إليهاللهنعممنوصل

ربىأنتاللهم)):ولمجوليدعوكانغسطاللهرسولأنالبخاريروى

استطعتماووعدكعهدكعلىوأناعبدكوأناخلقتنى،أنتإلاإلهلا

لىفاغفربذنبىوأبوءعلىبنعمتكلكأبوء؟صنعتماشرمنبكأعوذ

:قالكل!تاللهرسولأنالترمذيوروى"،أنتإلاالذنوبيغفرلاطول

منهأسفلهومنإلىفلينظروالرزقالحلقفىعليهففئلمنرأى"من

".عليهاللهنعمة-نردريألاأجدرفإنهعليههوفضلممن

ومحبته؟اللهرضىغيرفيالعبدينفقهألاوهو:بمالمالوالشكر

هوالشكر:وقيل،الحقوقأصحاببهويتعهدالحاجاتذويبهويواسي

معصيته.علىسبحانهبنعمهتستعينألا

ءا!ءا*ءا!ءا!ءا!
رزز-!أء-رزأءكلآكبر
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الذيوهو؟عنهمنحطةالمراتبوجميعرتبتهفوقرتبةلاالذيهو

يشاركهلاالذيوهو،أحدالجلالمعانيمنلهيجبفيمافوقهليس

.بإطلاقالعليفهوأحدعلوهفييدانيهولا

اللهرسولسمعتما:قالأبيهعنسلمةبنإياسعنالبيهقيروى

وروى،الوهابالأعلىالعليربيبسبحانإلاقطدعاءيستفتحفت

اللهإلاإلى"لا:الكربعنديقولكانعقدطاللهرسولأنأحمدالإمام

العردقرباللهإلاإلهلابمالكريمالحليماللهإلاإلهلا؟العظيمالعلى

.((العظيمالعردقربوالأرضالسماواترباللهإلاإلهلا،العظيم

ويتذلليتواضعأنوكبرياءهوتعالىتباركاللهعلوعرفمنآدابومن

الحقمنقلوبهملهلانتلماوالمؤمنينللصالحينيتواضعوأن،يديهبين

وجل.عزاللهومخافة

ولاالأموروسفاسفالدناياعنيعلوأنالاسمهذامنالمؤمنوحظ

.الناسعندفيماوالطمعالنفسواستشرافوالذلةالمهانةموارديرد

اليدمنخيرالعليا"اليد:قالغتدتال!هرسولأنالبخاريروى

السفلى"

للباطلوالرفعةالعلوبمظاهرينخدعلمتعالىاللهعلوعرفومن

رضيعمرالفاروققالماالمؤمينوليذكر،وتمكنهمدولتهميوموأهله

فقال"هبلأعلبالنصر:"مزهواسفيانأبوقالعندماأحديومعنهالله

."وأجلأعلىالله":عمر
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فكبير،يروهأنغيرمنمنهميريدهماعلىعبادهيصرفالذيهو

إلىيطاعأنفييحتاجولالهمالتبذلعنيستغنيالذيهوالقوم

تعالىاللهصفةفيذلكأنإلا،ونهيهبأمرهوالمشافهةنفسهإظهار

بعضمعيحتاجورئيسهمالقومكبيرلأن،مجازدونهوفيمنحقيقة

لهنفسهبإبداءالمأمورعلىالاستظهارإلىالأموربعضوفيالناس

والله،غيرهمنأمرهسمعإذايطيعهلاأنخشيةمشافهةومخاطبته

شيء...يعجزهولاشيءإلىيحتاجلاثناؤهجلوتعالىسبحانه

الكبيروالشها!!الغيب)عالركبيرأ!)1(،علياكانالله)إن

!)2(المتحالط

أمرهامتثالإلىيبادرأنوتعالىسبحانهالكبيرأنهعرفمنآدابومن

والكبرياء.بالعلواتصفلمنإجلالأوورهبةخضوغانهيهواجتناب

شأنوعينهقلبهفيصغرالكبيرهووتعالىتباركاللهأنعرفومن

فلاوالعامةالخلقعناحتجبواوإنفهمالأرضأهلمنوالزعماءالكبراء

؟والأعوانبالحرالم!إلاعليهمرياستهمتدومولاالناسفيمشيئتهمتنفذ

دونمن)واتخدوا:المشركينحقفيوتعالىتباركاللهقالكماوذلك

جندلهووهونصرهويستطيعونلا.لحلهوينصرونآل!ةالله

.عوانوالأوالجندتباعبالأإلالهحيلةلامتألهأتفهفما!)3(؟محضرون

وأرهبةقلبهيمتلئلمالكبيرهوتعالىاللهعرفمنآدابومن

النوويروىالمتعالبالكبيرالرهبةيئيرماكلوذكره؟لشيءتعظيضا

43-3يةالناءسورة(1)

ية9-7الرعدصورة(2)

57-47الآيتان-ي!سورة(3)
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ويسن،فكبروا"الحرقىرأيتمإذا":قالمح!اللهرسولأنالاءذكارفي

والدهشة.العجبيثيرماكلرؤيةعندالتكبير

ومجامعهم،وذكرهمعبادتهمفيالمسلمينشعارهووالتكبير

؟الصلاةبعدالمسنونالذكروهوواستفتاحها،الصلاةعنوانفالتكبير

المشيوعندالصفاوعلىالرميوعندالكعبةعندوالعيدينفيوالتكبير

وهويةعنوانهوالأذانفيوالتكبير،شرفكلعلىوالتكبيرعرفةإلى

خضوغا..لهوتواضعاللهلأمرخضوعثقافتهمالمسلمينتجمعات

.الإيمانهذابآدابالتأدبويغذيهالإيمانيحميهتلقائيا

ءا"ءا!ءا*ءا*ءا*
أء-شرز-؟ء--3كلآبم
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ص!!*)ء!

،والنقصانالهلاك؟سبابمنعنهادفعبماالموجوداتحفظالذيهو

وبطلوتباعدتلتنافرتللموجوداتوتعالىتباركاللهحفظلولاإذ

وتآلفها.تركيبهاواضمحلامتزاجها

أمس!كهماإدتزألتاولننلزولاأدىوالأرضالسمواتايمسكاللهإن)

بعك!!)1(.كاأحدكا

والجوارحوالأعضاءدويةوالأالأطعمةبخلقالإنسانحفظالذيوهو

منالإنسانحفظفيهذلكوكلاستعمالهاإلىالهاديةالمعرفةوخلق

.والضياعالهلاك

منالناسحياةليحفظحكاموالأالشرائعوشرعالرسل!رسلالذيوهو

العدلقيمعنبعيذاوعصبياتهموآرائهمأهوائهملتحكمالملازمالفساد

ومنواي!ر!طالسموأتلفسدتأهواءهواطقاتبع)ولو:اللهشرعفي

!و)2(.فيهن

؟نزلسبحانهفإنه؟والضياعوالتغييرالتبديلعنالقرآنحافظهوو

إنا):تغالىفقال!متهإلىحفظهاووكلالسلامعليهموسىعلىالتوراة

للذينأسلمواالذينالنبيونبهايحكوونوره!ىفيهاالتورا!ألزلنا

عليهوكانوااللهكتابمناستحفظوابماواي!حباروالربانيونهادوا

محمدعلىالقرآنوتعالىتباركاللهو؟نزل،وبدلوهفحرفوهشوواء!)3(

لهوإناكراللىنزلنانحنإنا):تعالىبقوله؟متهعلىحفظهوضمنعسط

القرآنتبديلعنمحمد؟مةسبحانهاللهعصمفقد!)"(لحافظون

14--يةفاطرسورة(1)

17--يةالمؤمنونسررة(2)

44آية-المائدةسورة(3)

--ية9الحجرصررة(14
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لا!نحرسكون!وحروفهحركاتمنحركةفيصمخطئ!خ!فلووتغييره

القراء.عنفضلآالصبيان!لوفعليه

"عمالهمثوابلهمويحفظالصالحينعبادهإيمانيضيعلاالذيوهو

إيمانكوليضيعاللهكان)وما:تعالىقالكماإحسانهموآثار

المجرجمتعلىيحفظالذيوهورحيو!)1(.لرؤوفبالناكطاللهإن

تعالى:قالكماوذلكمؤاخذتهمعنيغفلولاأجرموهواقترفوهما

محليهو!)2(.حفيظاللهأولياءدونهمناتخذواوالذين)

الشريعةومعالماللهلحدودحافطايكونأنالحفيظاسممنالعبدوحظ

؟!)3(ص!لقويحافظودن)على:تعالىقالكماوذدكيتعداهالا

تعالى:قالوكما!)4(،المؤمنينوبشراللهلحدود)والحافظولت

!)5(هولفرثرجهوحافظون)لرالذيخا

ئإغلاميا":لهقال!تاللهرسولأنعباسابنعنالترمذيروى

الإماموروى((تجاهكتجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظبمكلماتأعلمك

الرأسفيحفظالحياءحقاللهمناستحىمن)):قال!تالنبي؟ن!حمد

العبدوحظ"،والبلىالموتوليذكروعىوماالبطنوليحفظحوىوما

مناعتادماوعلىالخيرمناعتادماعلىيحافظأنالحفيظاسممن

الحديثفيجاءكماوالنسيانالملل!وبالتقصيريضيعهافلاالعبادات

الحديثفيجاءوكما(فتركالليلمنيقومكانكفلانتكن"لا

،"حفينهاأواباكانالنهارأولفيركعاتأربععلىحافظ"من

.أماناتمناستودعماعليهيحافظ!نالإنسانعلىيجبماو!خطر

143آبة-البقرةسورة(1)

آية6-الثررىسررة(2)

29-آيةالأنعامسررة(3)

211-آيةالتربةسورة(4)

-أبةهالمؤمنر!صرة(5)
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استودعهماولكن،ظاهرلأصحابهاومتاعمالمنالأماناتوأداء

منوالكونوعقلهنفسهفيومسخراتوقابلياتإمكانياتمنالإنسان

يحفظأنمكلففالإنسان؟غفلةفيعنهاوالناسكبيرةأمانةحوله

المهالكنفسهيوردلاوأنالحياةوضرورياتوالدواءبالغذاءحياته

الوهممنعقلهبحفظمكلفوالإنسان،والأذىالضربنفسهويلحق

،يعولومنأسرتهبحفظمكلفوالإنسانوالسفاهةوالكذبوالخرافة

فلاالمواردمنالناسينفعوماوالثرواتالأموالبحفظمكلفوالإنسان

ذلكوكلواستنزافوشرهبنهمالأرضخيراتويبدديبذرولايسرف

سبحانهاللهاختارهاالتيالإنسانبمهمةتتعلقوأماناتمسؤوليات

فيماوتسخيرالكونوارتفاقالأرضإعمارمهمةإليهأوكلخليفة

.رضوالاالسماوات

اللهحفظإلىويركنمنبالأيشعرأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

وأالمعنىهذاغيابعندإلاوالغموالتوتربالقلقالمرءيشعرفلاورعايته

:السلامعليهلإبراهيمقالتإسماعيلأمأنالبخاريروى،عنهالغفلة

فقالت؟شيء."ولاأنيسفيهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأين"

:قالبهذا؟"أمرك"ألله:لهفقالتإليهايلتفتلاوجعلمراراذلك

النبيوداعكانأحمدالإماموروى،يضيعنا"لا))إذن:قالتا(؟))نعم

نأالبخاريوروى،"ودائعهتضعلاالذيالله"أستودعك:قولهعق!ط

بداخلةفراشهفلينفضفراشهإلىأحدكمأوى"إذا:قالغقمطاللهرسول

وبكجنبيوضعتربيباسمك:يقولثمعليهخلفهمايدريلافإنهإزاره

عبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإنفارحمهانفسيأمسكتإنأرفعه

."الصالحين

والشكربالمحبةقلبهيمتلئأنسبحانهالحفيظأنهعلممنآدابومن

قضاءفيعليهيبوكلوأن؟ربهمنعليهوالفضلالمنةشعورقلبهويلزم

وتعالىسبحانهخيراإلابهيظنفلابربهالظنحسنيكونوأنحوائجه
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لهاقواقاوجاعلهاالأبدانإلىوموصلهاالأقواتخالقوهوالممذهو

فيأقوات!افيياوقدرفيهاوبارك):تعالىقالكماوذلك!قاتالأممرعلى

لهاالطالبينجللأقواتالأفيهاقدرأي!)1(،للسانلينسواءأياصأربحة

قل):تعالىوقولهويسألهالقوتيطلبكلانلأإليها؟والمحتاجين

ولايطحووهووالأرضالسمواتفاطروليآأدخذاللهأغير

وماوالأطقمةالأقواتخلقسبحانهاللهأنعلىتدليطغو!)2(

والمنةالفضلمحضوإنمافيهالهلحاجةلاوالأرضالسماءفيسخره

سبحانهئطغمولائطعمفهوخلقماكلعنالغنىكاملفهوعبادهعلى

عبافىييا":آلقدسيالحديثفييقولتعالىاللهأنمسلمروى،وتعالى

."أطعمكمفاستطعمونىأطعمتهمنإلاجائعكلكم

وشدةالمنةتمامويشعراللهيشكرأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

من":قالظ!تاللهرسول!نالترمذيروى؟وكرمهاللهلفضلالاحتياج

حيزتفكأنما-ومهقوتوعنده؟جسدهفيمعافى،سربهفىآمئامنكمأصبح

وتوفيرمنالأنعمةمنعليهمبهامتنبماقريشاتعالىاللهذكروقد(،الدنياد

فليحبلىوا):لهوالخضوعلعبادتهسائقاالمنةهذهوجعلطعمةوالأقواتالأ

!)3(.خوفوآمنهومنجوعأطعم!ومنالذيما،البيتهذاربا

قولهعليهويدليعليهالقادرالثميءعلىالمستوليهووالمقيت

أقاتمنمقتدرا،!يمقيقا!)4(شيءكلعلىالله)وكان:تعالى

عليه.اقتدرالشيءعلى

01آية-فصلتسررة(1)

41-أيةالأنعامصررة(2)

4و3-الآينانقريمقصررة(3)

58-آيةالناءصورة(4)
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ء،!!،خ!!مرو؟كصصلىعلى!!عص!لأحم!ملا

إلىالهدايةوخالقالكفايةلأسبابالخالقوهوشيءلكلالكافيهو

شياءالأحصولوتعالىسبحانهاللهربطوقدوتسخيرها،سبابالأمعرفة

عنديقفمنسبحانهاللهليعلم؟مخصوصةبأسبابإليهالناسيحتاجمما

والضر؟بالنفعوتفردهسبحانهاللهكفايةعنذهولفيالأسبابمعرفة

والمنع.والعطاء

عنيخرجهمنهايمتلكبماوثقتهإليهاوركونهللأسبابالعبدفاطمئنان

لعبادهسبحانهاللهوكفاية،سبحانهحسيباكافيااللهعرفمنأدب

تعالى:قالكماوذلكسبحانهلهالعبوديةلآدابتحقيقهمبمقدارتكون

!ت:خدقهلخيرقالوكماعبد!!)1(بكافالله)أليس

الحليو!)2(.السميعوهواللهفسيكفيكهو)

محريعفهوإليهإلاحوائجهيرفعلمكافيهتعالىاللهأنالعبدعلموإذا

تعالىاللهأدطعلمومن،عليهأحوالهكلفيوتوكلإليهانقطعلمنالإجابة

الذيبأنثقةبقبولهميستأنسولمالخلقإعراضمنيستوحشلمكافيه

أقبلواولوإليهيصللالهيقسملموالذيأعرضوا،وإنيفوتهلالهفسم

ألقيحينإبراهيمقولآخركان":قالظ!ت!اللهرسولأنالبخاريروى

ظ!صهاللهإسولأنالنسائيوروى((الوكيلونعماللهحسبيافمار:فى

ومنوجلعزاللهأعفهاستعفمنووجلعزاللهأعاهاستفنى"من:ق!ال

:قالظلاتا!لهرسولأنماجهابنوروى".وجلعزاللهكفاهاستكفى

ومن،دنياههتماللهكفاه-آخرتههم-واحذاهفاالهمومجعل"من

."هلكأوديتهاأيفىاللهيماليلمالدنياأحوالفىالهمومبهتضعبت

63آية-الزمرسورة(1)

137ية-3البقرةسورة(2)
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أمسى:وإذاأصبحإذاقال"من:قالكدطاللهرسولأنداودأبوروى

مراتسبعالعظيمالعرلقربوهوتوكلتعليههوإلاإلهلااللهحسبى

!!اقالمن":قالطلاتا!4ر!ولأنالتر!زيوروى".أهطمااللهكفاه

لهيقالباللهإلاقوةولاحو!لااللهعلىتوكلتاللهبسم:بيتهمنخرج

ممالكبنعوفعنداودأبووروى،"الشيطانعنهوتنحىووقيتكفيت

لماعليهالمقضيفقالرجلينبينقضى!لاتالنبيأنعنهاللهرضي

العجزعلىيلومالله"إن:ضطهتالنبيفقالالوكيلونعماللهحسبيأدبر:

((.الوكيلونعماللهحسبىفقلأمرغلبكفإذابالكيسعليكولكن

لهمالله!ا!زمسعنىفهمفيمظلأ!لاتالططرسولأصحابكانوقد

الكيسأع!وا؟فاخشوهملكمجمعواقدالناسإنالناسلهمقالفعندما

اللهحسبنا:قالواثمالاقرحأصابهمأنبعدعدوهمإلىومشواأنفسهممن

الوكيل.ونعم
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جمالهيالكمالوصفات،الكمالصفاتبجميعالموصوفهو

والاهتزازوالبهجةاللذةمنيدركهالكمالصفاتفيملوالمطالبصائر،

المطلقفالجليلالبصر.بعينالجميلةالصورإلىالناظريدركهمماأكثر

وبهاءوكمالجمالمنالوجودفيماكلنلأوتعالىسبحانهاللههوالحق

:عباسابنقال،وتعالىسبحانهصفاتهوتجلياتأنوارهمنفهووحسن

ظنكفمابالا!فعالالصفاتوحجببالصفاتالذاتسبحانهحجب

.والجلالالعظمةبأفعالوسترالكمالبأوصافحجببجمال

قوةمنقلبهفيمابكلأحبهجميلجليلسبحانهأنهعرفومن

جماله.ونعوتكمالهصفاتمنعرفمابقدروذلكالحب

لغيرهينكسرولاسواهيجلألاممبحانهالجليلأنهعرفمنآدابومن

عليهاللهسترهاونقائصعيوببهإلاالدنيافيوهيبةوقارصاحبمنفما

جليلأتعالىاللهعرفومن.نفسهفيبوصفهلاجليلأاللهبسترفبدا

منيستمدهووقارهالإنسانوجلال،أمرهمخالفةعلىيتجرأولمأطاعه

متاعمينيمتلكهبمالاالأمورلمعاليوطلبهلمولاهوخضوعهللهطاعته

حملنبوياأدئاوالسنالفضلوأهلالعلماءتوقيركانولذلك؟وجاهومال

!حملممنمنا"ليس:بقولهالضرمذيروايةفيعليهأصحابهظ!صةالنبي

وروىكبيرنا".شرفويعرف))-رواسةوفي-كبيرنا"وروقرصفيرنا

يقولأنالنالرهيبةرجلأيمنعنلاألا":قالعد!طاللهرسولأنالترمذي

."علمهإذابحق

كلأت+ئم-ث%-ثفي
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الرجا،منتهىعلىزادأعطىوإذاوفىوعدوإذاعفاقدرإذاالذيهو

منيضيعولا؟يرضىلاغيرهسئلوإنأعطىولمنأعطىكميباليولا

والشفعاءالوسائلعنويغنيهوالتجابهلاذ

فيالكرامةطريقإلىو؟رشدهالخلقسائرعلىالإنسانكرمالذيوهو

آكى!ربنيكرمنا)ولقلىوالمتاعبالماللاوالاتباعبالطاعةوالآخرةالدنيا

كثيروفضلناهومحلىالطيباتورزقناهومنوالبحرالبرفيوحملناهو

!)2(.مكر!منلهفماأللهيينومن):وقال(لقضي!!)1خلقناممن

بهتقرماطاعتهلأهلو؟عدالآخرةفيالمؤمنينكرمالذيوهو

حضرهإذاالمؤمنإن":قال!اللهريولأنالبخاريروى،عيونهم

لقاءفأحبأمامهمماإليهأحبشىءفيسوكرامتهاللهبرضوانبضرالموت

"لقاءهاللهوأحبالله

يحبالجنةيدخلأحدمن))ما:قال!شطاللهرسول؟نالبخاريروى

-وجعأنيتمنىالشهيدإلاشيءمنالأرضعلىماولهالدنياإلى!جعأن

يتجملقدوالعبد(.الكرامةمنررىلمامراتعشرفيقتلالدنياإلى

الكرموصفاتالكرامةالمرغيمنحماوأول،الكرمفضائلباكتساب

علىإلاينطويلالهوخضعباللهقلبهارتبطالذيالمؤمنفالعبد؟الإيمان

الكرم)إنما:قالظب!اللهرسولأنالبخاريروىالخير،إلايريدولاخير

فإنالكرمالعنبلشجرةتقولوا"لا:لمسلمروايةوفي"المؤمنقلب

طيبالشجرةلطيفلأنهبالكرمالعنبوصفوإيخما(المسلمالرجلالكرم

المؤذية.سبابوالأالشوكعنسليمالتناولقريبالقطافسهلالثمرة

07ية-3الامراءسورة(1)

81بة-7الحجسورة(2)
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الأخلاقمكارميحبأنسبحانهالكريمأنهعرفمنآدابومن

بنسهلعنالبيهقيروىفضائلها،واكتساببهاللتحليجاهذاويسعى

اسمهعزاللهإن":هـكصاللهر!صلقال:قالعنهاللهرضيالساعديسعد

نأأحمدالإطموروىسفاسفها"ويمفضالأخلاقمكارميحبكريم

بآياتالقؤامالصؤامدرجةيدركالمسددالمسلم))إن:قالظ!تاللهرسول

اللهرسولأنالترمذيوروى"خلقهوحسنضريبتهلكرموجلعزالله

يحبكريم،النظافةيحبنظيف،الطيبيحبطيبالله"إن:قالظ!ت

."باليهودتشبهواولاأفنيتكمفنظفواالجود؟يحبجواد؟الكرم

منوشرقاوعزاكرامةيطلبألآسبحانهالكريمأنهعرفمنآدابومن

ذلكعداماوكلالكرامةمصدرهوشرعهواتباعللهفالخضوع؟غيره

أللهمحنداكرمكوإلئ):يقولتعالىواللهووهمفزخرف

ا!لالالحسب):قالض!هتاللهرسولأنالترمذيوروىأتقاكو!)1(.

من":قالغقدتاللهرسولأنأحمدالإماموروى((التقوىوالكرم

."النارفيعالثرهمفهووكرفاعرابهمرويدكفارآباءتسعةإلىانتسب

منحبعلىجبلتالنفوسلأنأحبهسبحانهالكريمأنهعرفومن

وخصاله.أوصافهوسمتصفاتهكرمتلمنوالخضوعإليهاأحسن

سيدهغيرالعبدفسؤالغيرهمنيطلبلمسبحانهالكريمأنهعرفومن

وكان):وفاطرهخالقهعنهقالومنالكريمبينوشتانمالكهعلىتثشيع

:ولالأقالوكما.!)2(قتورأالإنسان

يغضتمثئسألحينآدموئنيسؤالهتركتإنيغضبالله

-ئر-ةئز-يرلأ-8ثلأيي

31بة-2الحجراتسررة(1)

001بة-3الإصراءسررة(2)
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شيءكلويلاحظشيءعنيغفللاالذيوهوالحفيظالعليمهو

التوالأرحا!ربهتساءلودتالريمااللهواتقوا):دائمةلازمةملاحظة

1(.!)محليكورقيباكانالله

نفسه،ومراقبةربهمراقبةفيهمهجعلرقيبتعالىاللهبأنعلمومن

يراهفلاشيء؟كلفيوشاهدهرقيبهاللهأنيعلمابأنوذلكربهفيراقب

لهعدونفسهأنيعلمبأننانسهويراقب؟أمرهحيثيفقدهولانهاهحيث

الغفلةعلىيحملانهحتىالفرصةينتهزانوأنهمالهعدؤالشيطانوأن

ويسدوتلبيسهمامكامنهماويلاحظحذرهمنهمافيأخذوالمخالفة

منبرجاليؤخذ":قالظ!س!اللهرسولأنالبخاريروى،السبيلعليهما

لمإنهم:فيقالأصحابىفأقول،الشمالوذاتاليمينذاتأصحابى

الصالحالعبدقالكمافأقولفاركمهم،منذأعقابهمعلىمرتد-فى-نرالوا

لؤفيتنيفلمافيهودمتماعليهوشهيذا)وكنت:مريمبنعيسى

!)2(.شهيدشيءكلمحلىمحليهووأنتالرقيبأنتكنت

ولزماللهمنالحياءشعورقلبهفيسكنعليهرقيباللهأنعلمومن

فيظلاتالنبيوهـفهكمافالإحسان؟وعباداتهأعمالهفيالإحسان

ماهذاإلىالعبديصلولا(()3(.تراهكأنكاللهتعبدأن)):جبريلحديث

عالمعليهمطلعوتعالىسبحانهوأنه؟الرقيباسمهمعانييتصورلم

نفسه.بخفايا

يةا-7النساءسورة(1)

711-آبهالماندةسررة(2)

البخارىرواه(3)

ءا!ءا!ءا*ءا،ءا!
-اء-!ء-ك!ء--كي
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بالإجابةالداعيندعاءويقابلبالإسعافالسائلينمسألةيقابلالذيهو

قبلويتفضلالنداءقبلينعمبل؟بالكفايةالمضطرينضرورةويقابل

أسبابويدبرسؤالهمقبلالمحتاجينحاجةيعلمسبحانهفإنهالدعاء

وتعالى.سبحانهالمنتفعينإلىوصولهاوييسرالحاجاتكفاية

وفيماونهاهبهأمرهفيمالربهمجيتايكونأنالاسمهذامنالعبدوحظ

!عو!أجيبقريبفإنيعنيعباديماسألك)وإكتا:ودعاهإديهندبه

.1(!)لحلهويرشدولنبيوليؤمنواليفليستجيبوا!عالاإكتاالداع

اللهأنعمفيمااللهلعبادمجيتايكونأنأيضتاالاسمهذاجمنالعبدوحظ

عجزإنبالجوابومتلطقاعليهقدرإنيسألهبماسائللكلومسعذاعليهبه

تنهر!)2(.ف!السائلوأما):بقولهغت!طنبيهسبحانهاللهأدبوقدعنه

كما"لقبلتذراعإلىأهديولولأجبتكراعإلىدعيت"لو:!ش!وقال

وترفعتكبرومن،والإيجابالإكرامغايةظي!منهذلك؟وكانالبخاريرواه

بطلبمبالغيردعوةكلحضورعنوجههوصانهديةكلقبولعن

روى؟الاسمهذامعنىفيحظلهفليسبسببهتأذىوماالمستدعيالسائل

."فليجبأحدكمدعىإذا":قالتميهتاللهرسولأنمسلم

لاإنه):وفرجهرحمتهمنييأسألاالمجيبأنهعرفمنآدابومن

أنهعرفمنآدابومن؟!)3(ال!كافرونالقو!رإي!اللهروحمنييأممط

لاتعالىاللهفإنوالطلبالدعاءفييلحوأنحاجتهإليهيرفعأنالمجيب

سألماالعبديعطيتعالىاللهفإنالإجابةيستبطئوألاشيء،يعجزه

186آية-البقرةسورة(1)

01ية-3الضحىسورة(2)

78-آيةيوصفسورة(3)
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شيئاتكرهواأن)وعسى:مسألتهلهيدخروقدسألمماأكثرويعطيه

يحلووأنتول!كوواللهشروهوشيئآتحبواأدتلكووعسىخيروهو

!و)1(.تحلمونلا

:للدعاءآدابعضرة-الإحياء-فيالغزاليالإمامذكروقد

وثلثالجمعةويومرمضانوشهرعرفةكيومالشريفةزمانالأيترصدأن

سحار.والأخيرالأالليل

الغيثونزولالجيوشوالتقاءالسجودكحالةالشريفةحوالالأيغتنمأن

القلب.ورقةالصلاةوإقامة

.آخرهفيوجههبهماويمسحيناليدورفعالقبلةاستقبال

والجهر.المخافتةبينالصوتخفض

يقتصرأنولىوالأالدعاءفيالاعتداءبهفسروقدالسجعيتكلفألا

بلسانلاوالافتقارالذلةبلسانادع:بعضهموقال؟المأثورةالدعواتعلى

.والانطلاقالفصاحة

تضركآرب!كو:)ادعواتعالىقال؟والرهبةوالخشوعالتضرع

!)2(.وخفية

فيها.رجاؤهويصددتىبالإجابةويوقنبالطلبيجزمأن

الإجابة.يستبطئولاويكررهالدعاءفييلحأن

علىوالصلاةعليهوالثناءوحمدهتعالىاللهبذكرالدعاءيفتتحأن

أيضا.بذلكويختمهكل!رسوله

علىوالإقبالالمظالموردالتوبةوهوالإجابةفيوالأصلأهمهاوهو

تعالى.الله

كئر!ضثفي!!ئ

612-آيةالبفرةصورة(1)

55-آيةالأعرا!مورة(2)
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م!-!ص!

لاالذيوهوشيء،بكلوأحاطعلمهاتسعفقدلعلمهنهايةلاالذيهو

وعلمآ!)1(.رحمةشيءكلىوسحتربنا).ورحمتهوإحسانهلفضلهنهاية

اتسعالذيوهو!)2(سحتهمنسعة!تولينفق):لغناهنهايةلاالذيوهو

!)3(.تحصوهالااللهنعمةتحدوا)وإن:دهمخيرهوعمدعبادهعطاؤهوعظ!بم

المحيطأو؟يسأللمايسعالذيالعطاءكثيرهوالواسع:"المحيط"فيقال

وهوشيء،كلرحمتهووسعتخلقهجميعرزقهوسعالذيأوثيء؟بكل

فضرعوالعسروالمشقةوالحرجالضيقمنبهيخرجهممالعبادهشرعالذي

."رخمطتؤتىأنيحباللهوإن"يسراللهودينواسعالله

وطلببالمحبةسبحانهبهيتعلقأنالواسعأنهعلممنآدابومن

لك!ت):عليهإلايتوكلولاإليهإلاحاجتهيرفعفلا؟النعمةوزيادةالفضل

محليو!)"(.واسعواللهيشاءمنيؤتيهاللهفضل

لوعبا!ييا:وجلعزاللهيقول":قال!تاللهرسولأنمسلموروى

مسألونيواحدصعيدمىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأن

كماإلاشيئاملكىمنذلكينقصلمسألمامنهمإنسانكلمأعطيت

".واحدةغمسةميهالمحيطيغمسأنالبحرينقص

كانأسبابمنفاتهلمايغتملموتعالىسبحانهالواسعأنهعلمومن

كلأاللهيخنيتفرقاوإن):تعالىقالكماخيرهاويرجوإليهايطمئن

منتعالىاللهعاتبوقدح!كيمآ!)5(.واسحآاللهوكانسحتهمن

القرابةوعصبياتالأرضلصلاتواطمئناتاركوتاالدينفيللفتنةخضع

!)6(.فيهافتهاجرواواسحةاللهأركاألرتكن):فقال

45ية-7المائدةسورة(4)7ية-3غافرصورة(1)

031ية-3النساءمورة(5)7ية-7الطلاقسورة(2)

79ية-النساءصورة(6)81-7يةالنحلصرة(3)
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متقنوفعلهسديدةأفعالهلأنالصوابإلايفعلولايقوللاالذيهو

خلقأحكمالذيوهوحكيممنإلاالسديدالمتقنالفعليظهرولا

نأأحبماعلىأنشأهابأنلهاالتقديروحسنفيهاالتدبيربإتقانشياءالأ

يناسبمماعليهايهيئهاأنأرادالتيالهيئةعلىوأبرزهاعليهينشئها

فيه.أقيصتومالهسخرتوماوظيفتها

صفةأوالعزةبصفةمقرونةالكريمالقرآنفيالحكمةصفةجاءتوقد

فيإلاالصورةهذهغيرعلىالحكمةصفةتأتولمالخبير؟صفةأوالعلم

وحكيمخبرةفيوحكيمعلمفيحكيموتعالىسبحانهفاللهآياتبضع

علىالموجوداتخرجتمنها،كاملةتامةسبحانهاللهوحكمةعزيز

!)1(.شيءكلأتقنالذيماأللهصنع):وتقديرصورةأحسن

بالنتائجالمقدماتوربطالعواقبإلىنظرمنالعبادمنوالحكيم

وسيرحداثالأاستقراءخلالمنخلقهفياللهسننيكتشفأنوحاول

والآفاقالا!نف!إلىوالنظرمورالأ

بالنقصومشوبالأشياءمنمستنتجنظرهمنالعبدإليهيصلوما

وإنزالبالوحيسبحانهاللةيسعفأنإلا،البشريوالقصورالإنساني

هوىفييتيهولا،سبيلهالبشريللعقلفتستقيمالرسلوإرسالالشرائع

الحقائقأعناقيلويوغرضيتزين

علىوالدوامالفائدةعلىوالحرصبالتعلممكتسبةالإنسانوحكمة

ضالة))الحكمة:قالغسطاللهرسولأنالترمذيروىوالنظر.الفكر

نأبلغهأنهالموولفيمالكوروىبها".أحقفهووجدهاحيثالمؤمن

88آية-النملصورة(1)
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وزاحمهمالعلماءجالربني"يا:فقالابنهأوصىالحكيملقمان

الميتةالأرضيحييكماالحكمةبنورالقلوبيحيياللهفإنبركبتيك

"السماءبوابل

بالا!مثالإليهمالحقوتقريبيعرفونومايفهمونبماالناسومخاطبة

اختصهمناللهيؤتيهاحكمة،للعملالقولمطابقةفيوالصدقوالقصص

إلايذكرتزماكثيراخيرأأوقيفقدالحكمةيؤقاومن):وفضلهبرحمته

بالحكمةربكسبيلإلىادع):تعالىاللهقالوكما!)1(ا*لباباأولو

يا":موسىقال:قالعطاءعنالدارميوروى!)2(.الحسنةوالموعظة

:قال؟لنفسهيحكمكماللناسيحكمالذي:قال؟أحكمعبادكأيرب

يأربيا:قالله؟قسمتبماأرضاهم:قال؟أغنىعبادكأيربيا

عقدثاللهرسولأنالبخاريوروى"،بيأعلمهم:قال؟لكأخشىعبادك

فيهلكتهعلىفسفطهمالأاللهآتاهرجل؟اثنتينفىإلاحسد"لا:!ال

."ويعلمهابهايقفىفهوالحكمةاللهآتاهورجل؟الحق

شرعماإلىيطمئنأنوتعالىسبحانهالحكيمأنهعرفمنآدابومن

بهوأمراللهشرعماسوىوأنوالمنفعةالمصلحةيعلمهووأنهوأمر؟

منمدةمحدودةلفئةتزينتولوالحياةمعهاتستقيملاوشرورمفاسد

واعترفالعبوديةبأدبتأدبالحاكمينأحكماللهأنعرفومن،الزمان

والتوفيقالسدادوطلبواطلاعهعلمهومحدوديةوقصورهبجهله

وخشوعتواضعفيسبحانهاللهمنوالهدايةوالحكمة

عبا!ييا:وجلعزالله))قال:قال!اللهرسولأنمسلمروى

.((أهدكمفاستهدونىهديتهمنإلاضالكلكم

كأ-ك!*ظئج!

962ية-7البقرةصرة(1)

125ية-3النحلسورة(2)
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عليهمويثنيإليهمفيحسنالخلقلجميعالخيريحبالذيهو

الحبيبالودود:قالعباسابنعنالبخاريوروى،ويكرمهم

ويؤثرهمحولهلمنوالنفعالخيريريدالذيهواللهعبادمنوالودود

منعلىوالحقدللنفسالغضبوالإحسانالإيثارعنيمنعهولانفسهعلى

ظي!النبيإلىأنظركأني:قالمسعودبناللهعبدعنالبخاريروى.آذاه

وجههعنالدميمسحفهوفأدموهقومهضربهالأنبياءمننبيايحكي

.يعلمونلافإنهملقومياغفررب:ويقول

لهوالخضوعتعالىباللهفالإيمان،ووصفهالمؤمنسمةهيلفةوالأوالمودة

والفظاظة.للقسوةالمؤمنقلبفيمكانولاللهوخضوغاخشوغاالقلبيملا

بهايعرفونعلاماتللمنافقينإن":قالتمبطالنبيأنأحمدالإمامروى

إلاالمساجديقربونولاغلول؟ليغنيمتهمنهبة؟وطعامهم؟لعنةتحييهم

خشب-ئرلفونولايألفونلامستكبرفىدبرا؟إلاالصلاةيأتونولاهجرا؟

المؤمن":قالعسطالنبيأنأحمدالإماموروى،((النهارصخبالليل

."ولا-رزلفيألفلافيمنخيرولامؤلف

والتزمطاعتهفيوأخلصأحبهسبحانهالودودأنهعرفمنآدابومن

اللهقولمتذكراالطاعاتعلىفيقبلقلبهفيالرجاءدافعوقويأمره

الرحمنلهوسيجحلالصالحاتوعملواآمنواالذين)إن:تعالى

قوله:منالعجب)اليس:العارفينأحدقولالعبدوليتأملوكتا!)1(

مسكينفقيرمنالعجبليس؟يحبهم:قولهمنالعجبإنمايحبونه

مسكينا"فقيرايحبمحسنمنالعجبإنماإليهمحسئايحب

بالمودةالخلقيعاملأنممبحانهالودودأنهعرفمنآدابومن

منفيهمبماعليهمويثنيويكرمهمإليهمفيحسنالصدروسعةوالمحبة

والنفائص.العيوبمنمنهميعلمهماويسترخير

69--يةمريمصرة(1)
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الذاتشريفمنعتهفيوهو،إليهيوصللاويراملاالذيالمنيعهو

مفضلمجملمنعممحسنالفعالجميلالخصالحسن

الطويةسوءولكنوالأعوانبالجنديمتنعمنالبشرفييكونوقد

معنىكلعنالمنعةهذهيسلخالخلقعلىالتكبروالاهتماماتوصغار

.والشرفللمجد

بالخضوعيعاملهأنوتعالىسبحانهالمجيدأنهعلممنآدابومن

واحتجبعوانوالأبالجندامتنعإذالمخلوقالمجديعتقدولاوالخشوع

والاءسواربالحراس

نأالناسهيبةرجلأيمنعنلا"ةقالتم!اللهرسولأنالترمذيروى

علمه"إذابحقيقول

رفعهإلاللهأحدتواضع"ما:قالأنهعدشهالنبيعنمسلموروى

".الله

للهتواضغااللباسترك"من:قالتم!طاللهرسولأنالترمذيوروى

منيخيرهحتىالخلالىرؤوسعلىالقيامةيوماللهدعاهعل!يقدروهو

".يلبسهاشاءالإيمانحللأي

8ثرز.لأ-كابملأ-،ث
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ء

فيماويحصتلالقبورفيمنويبعثالنشوريومالخلقيحييالذيهو

الصدور.

العقابأوللثوابالموتبعدالناسيبعثاللهأنعلممنآدابومن

ربهيأتيأنواجتهدأحوالهوتصفحوكلامهلأعمالهبالمراقبةاشتغل

مكرقاآمئاالقيامةيوميبعثهأنبضراعةتعالىاللهإلىوالتجأسليمبقلب

وكرمهبفضله

علىيداوموأنالآخرةهمهيكونأنالاسمهذاعلممنآدابومن

وطلبالدنيافيواجباتهتشغلهفلاحسابمنذلكيتبعوماالموتذكر

والعملالنيةفيالإخلاصإحكامعنمعاشها

أحيااللهم"باسمك:قالفراشهإلىأوىإذاكل!اللهرسولوكان

وإليهأماتنابعدماأحياناالذيلله))الحمد:قالاستيقظوإذا"؟وأموت

".النشور

الهوىيسلمهمفلابهيمرحمةخلقهإلىالرسليبعثالذيوهو

وضلالأ.وعسراوضنكاشقاءالحياةفتكونوالظلمالفسادإلىوالجهل

استشعروالأنبياءللرسلالباعثهوسبحانهاللهأنعرفومن

هديهعلىالحياةوصياغةبموجبهوالعملبهبعثوامافهمعنمسؤوليته

نأعليهكاننبياءوالأللرسلالباعثهوسبحانهاللهأنعرفومن،وسننه

هدايةبهاللهكلفهمالذيبدورهمإيمانهوبالرسلالإيمانأنيعلم

لاستفادةفرصةيتركفلاوالمثالوالقدوةوبالفعلوالبيانبالتعليمللناس

إنما":قالتج!طاللهرسولأنالبخاريروىواغتنمهاإلاوإفادتهالعلم

."معسر-فىتبعثواولمميسرفىبعثتم

فيوالصلاحالخيرقيمونشرالأنبياءوظيفةلأداءمبعوثفالمؤمن
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منالمعنىهذاعنعبروقدفيه،اللهأقامهومااستطاعتطبقدرالأرض

والرحمةالخيروتعميمالأنبياءرسالةنشرعنالمسؤوليةاستشعار

جاءالذيما:الفرسقائد"رستم))سألهمعندماتجيىاللهرسولأصحاب

إلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجابتعثناالله:يفولونفكانواا؟بكم

عدلإلىديانالأجورومنسعتها؟إلىالدنياضيقومن؟وحدهاللهعبادة

.الإسلام

ح!كلأ*كلأ-

http://www.al-maktabeh.com



كل

المطلعوهرالسماءفيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاالذيهو

علىواللهونسواللهأحصا!)وشر:خيرمنعملوهوماالعباد"فعالعلى

!)1(.شعيدشيءكل

بعدماعليهمويخفىوالمعاينةبالحضورإلايشهدونلاوالمخلوقون

ونقصهم.وقصورهملضعفهموذلكوالمسافاتالحواجزعنهمحجبهوما

شيءبكلأحاطسبحانهواللهعلمهمايبينثميعلمالذيهووالشهيد

لاأنهاللهشول):منهميريدهماللناسليبينالرسليرسلالذيوهوعلفا

الحريزهوإلاإلهلابالقسطالحلرقانماوأولووالملأنكةهوإلاإله

:السلامعليهعيسىحواريوقالالشهادةمنالمعنىولهذاالحكير!)2(،

!)3(.الشاهدينمعفاكتبناالرسولواتبحناأنزلتبماآمناربنا)

لهمتضع؟والقسطبالعدلالأمبقيةعلىشاهدةتم!محمدو"مة

منعلمتهبماعنهميصدروما!عمالهمعلىوتحكموالقيمالموازين

وسالاأمةجعلناكر)وكذلك:تعالىقالكماودينهاللهشريعة

1شييذا!)4(علي!كرالرسوليكونوالناسعلىشهداءلت!كونوا

لتكوناللهسبيلفينفوسهمبذلواالذيننهماللهعبادمنوالشهداء

البيانأنواعوافصحبأوضحوبياناوتصديقاإيمائاالعليا؟هياللهكلمة

ماعليههاناحوالهويرىأفعالهيعلمشهيدسبحانهاللهأنعلمومن

نواهيهواجتنابلأمرهالانقيادعليهوسهل؟لرضاهيعانيه

-آية6المجادلةسررة(1)

81بةآ-عمران+صورة(2)

35-3!ةعمران+سورة(3)

143-3يةالبقرة!ورة(4)
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..

الذيوهو،لهوالخضوعبهالاعترافويلزم؟إنكارهيسعلاالذيهو

إلاحقمنفما،الضلالإلىوالركونالباطلفيالوقوععنالعبافىيحجز

بالحق،رضوالأالسماواتخلقيومالكونفطرةفيركزهاللهمنومصدره

بشرعهمعرفتهطرقإلىو!رشدو؟نبيائهرسلهلسانعلىللناسوبينه

شرعهوتنكباللهعنالابتعادمنوينبعإلاوضلالباطلمنوما،وهديه

!)1(،الممترينمنتكوننفلاربكمن)الحق:تعالىقالكماوهديه

فأنىالض!لإلاالحقبحدفماكتااطقربكمرالله)فذلكو

هودونهمنيدمحولنماوألناطقهواللهبان)!لك!)2(،تصرفون

!)3(.الباطل

تهجدإذاظ!تالنبيكان:قالعنهاللهرضيعباسابنعنالبخاريأخرج

فيهن؟وماوالأرضالسماواتربأنتالحمدلك"اللهميدعو:الليلمن

قيومأنتالحمدولك؟فيهنوماوالأرضالسماواتنورأنتالحمدولك

ولقاؤكحقووعدكالحقوقولكالحقأنت؟فبهنومنوالأرضالسماوات

وعليكآمنتوبكأسلمتلكاللهمحقوالساعةحقوالنارحقوالجنةحق

وماقدمتمالىفاغفرحاكمتوإليكخاصمتوبكأنبتوإليكتوكلت

أنت!إلاإلهلاإلهيأنتأعبثوماأسررتوماأخرت

مخافة!مرهوالتزملهوخضعأحبهالحقهوسبحانهالله!نعرفومن

كلمصدرهوسبحانهاللهأنعرفومنوالضلالالباطلفيالوقوع

يناسبهالذيمقامهفيشيءكللمحاموبالحقرضوالأالسمواتخلق،حق

147ية-7البقرةصورة(1)

23-آيةيونسمورة(2)

26آية-الحجصورة(3)
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رتبهومااللهصبغةفيوالصلاحالخيرأنعلم؟ووظيفتهخلقهمعويتلاءم

الناسيعتديأخرىهيئةكلفيوالضلالالفسافىوأن،فيهخلقهوأقام

علمومن،لخلقهاللهأقرهماخلافباقتراحومكانهمطورهمويتعدونبها

ذمتهفيلزمهحقاينكرولاوبطرا،كبراعلمهحفاينكرلمالحقهواللهأن

أخذمن:"قالكليىاللهرسولأنالبخاريروىالدنياعلىوحرضاشخا

".أرضينسبعإلىالقيامة-!مبهخسفحقهبيرشيئاالأرضمن

يؤديأنحق،كلمصدروأنهالحقهواللهأنعلممنآدابومن

كلأعط:"!د!اللهر!صلقالياقرمتروايةفيكماصحابهالأالحقوق

."حقهاالطرقىأعطوا":البخاريروايةفيغقدطوكقوله((حقهحقذي

-لث،ث،ث-بغ-زرث
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يستحقالذيوهو،بمصالحهمعليهموالقائمالعبادبأرزاقالكفيلهو

تفويضأوتوليةدونعليهمتوكلةوالقلوبإليهموكولةالأمورتكون"ن

بمايفيالذيوهوالبشر،منالوكيلفيالحالهي،كماغيرهجهةمن

قصور.غيرمنتاماوفاءإليهيوكل

فيعليهواعتمدأمورهإليهوكلالوكيلهوتعالىاللهأنعرفومن

بجميلعبدهأمرتعالىاللهتولىفإذا؟وغمههمهوكشفحوائجهقضاء

.و!غناهكفاهالعناية

كلامآخركان:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالبخاريروى

:قال.الوكيلونعماللهحسبنا:النارفيألقيحينالسلامعليهإبراهيم

جمحواقلىالفامماإنالفاممالهوقالالذيين)مثلها:كل!نبيكموقال

الوكيلى!ونعواللهحسبناوقالواإيمانآلكوفاخشوهوفزادهو

تحقققدرعلىيكونعليهوتوكلهتعالىاللهكفايةإلىالعبدواطمئنان

والملكوالخلقبالفاعليةسبحانهاللهبتفردوإيمانهللهلعبوديتهالعبد

فالخذلاهوإلاإلهي!والمخرباالمشرق)ربا؟تعالىقالكما

النسائيروايةوفي!)2(.عبد!بكافاللهأليسوكقود5:)1(وكي!!)

:قالبيتهمنخرجإذاكانكل!النبيأنعنهااللهرضيسلمةأمعن

أفيلأوأضتلأوأضيلأنبكأعوذإنىاللهم،اللهعلىتوكلتالله))بسم

."علىيجهلأوأجهلأوأظقمأوأظل!أوأزلأو

تعبدهلمايمتثلأنوتعالىسبحانهالوكيلأنهعرفمنآدابومن

سبحانهاللهجعلهومابمقدماتهاالأموروطلببالأسبابالقياممنبهالله

-3ية9المزملسررة(1)

63-أبةالزمرسررة(2)

401

http://www.al-maktabeh.com



إليهوالاطمئنانالأسباببخالقالقلبتعلقمعذلككللحصولهاقرينة

عندهاوالوقوفسبابالأإلىالركونوعدمبالمصالحوالقيامالحفظفي

وجل:عزاللهقولالعبدملوليط،والإحكاموالدقةالكثرةفيبلغتمهما

شيئاعنكرتخنفلوأعجبت!كمركثرتكوإكتحنايط)ويوس

!)1(.ثووليتومدبرينرحبتبماعليكوالأر!طوضاقت

52-آيةالتوبةصررة(1)

*تم!-زردخلأ،ث
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تتناقصلاالذيوهو،وتعالىسبحانهقوتهواشتدتقدرتهتمتالذيهو

التغيرعنيتنزهسبحانهفاللهوالفتور؟والوهنالضعفإليهايتطرقولاقوته

كماالعمربتقدموالوهينالهرميصيبهاالتيالمخلوقاتشأنهوكماوالتبدل

1(.!)وشيبةضحفآقؤبعلىمنثرجعل):الإنسانعنتعالىاللهقال

بالحق؟التمسكفيصلتاقوئايكونأنالاسمهذامنالإنسانوحظ

المؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقويالمؤمنفإنالأمانةحملفيقوئا

الإعدادفيوسغايدخرلاالذيهوالقويوالمؤمن؟الضعيف

ماليو)واعدواالفتنةونفيالحقوإقراراللهكدمةلإعلاءوالاستعداد

!)2(.قؤاستطحتوكا

الرمى"القوةإنألا":قالتمالطاللهرسولأنمسلمروى

والمروةالصفاوبينبالبيتظيئاللهرسولسعىإنما:البخاريوروى

قوته.المضركينليري

عمنالرجاءوقطعإليهاطط!المتينالقويهوسبحانهاللهأنعلمومن

فيوبسطةقوةمنوهبهبماوجلعزللهوتواضعوقوتهحولهمنوتبرأسواه

وظلمهمالخلقعلىالتكبرعلىوبطشهقوتهاستعظاميحملهولمالجسم

بمابقوتهمالاغترارمنإليهوصلواوماعادااللهذكروقدعليهموالاعتداء

:والعدوانالنسيانفيطريقتهمسلكلمنوالوعيدالتهديدعلىينطوي

أولوقو!مناأشرمنوقالواالحقبغيرالأرضفيفاستكبرواعا!فأما)

!)3(،يجحدونبآياتناوكالؤامن!رقو!أشدخلقهرهوالذياللهألتيروا

45آية-الرومسررة(1)

06آية-الأنفالمورة(2)

51-آيةفصلتصورة(3)
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قوةيرهبألاوتعالىسبحانهالمتينالقويأنهعرفمنآدابومن

هديهوتكبتنورهتطفئأنوتحاولللهالخضوععنتخرجالدنيافي

شلىيدقوياللهإن):وجلعزاللهقولالعبدوديذكر،للعالمين

لقوكلااللهإنينصرمنالله)ولينصرن:وجلعزوقوله!)1(الحقاب

عزيز!)2(!

ويتوكلإليهيطمئنأنسبحانهالقويأنهعرفمنآدابومن

قوتهعلىيعتمدولاوالمصالحالمنافعوجلبالرزقطلبفيعليه

كتوالرزاقاهوالله)إدت:أسبابمنيملكبماقلبهيتعلقولا

ولاحوللا)ا:قولهمنيكثرمحي!اللهرسولوكان!)3(،المتينالقو!

."باللهإلاقوة

.52-آيةالأنفالصورة(1)

04آية-الحجصررة(2)

85-آيةالذارياتسورة(3)

كأ--ةالأ-كبز-ير"ث8ث
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والتوفيقوالرعايةبالمحبةالمؤمنينيتولىفهوالناصرالمحبهو

إلىصدورهمشرح؟المؤمنينوليسبحانهفاللهوالتمكينوالنصر

حسنإلىأرشدهمبماعبادهعلىلهحجةأقامهمثموالطاعةالإيمان

يخرجهومنآمنواالذينوليالله):لهوالخضوعالحقواتباعالسيرة

وأدنآمنواالذينمولىاللهبان)كتلكالنور!)1(...إلىألظلمات

لهو!)2(.مولىي!الكافرين

؟يتولاهمنومصالحشؤونعلىيقومالتدبيرمالكهووالولي

.والفسادوالغوايةالضلالةعنويبعدهوالسدادالرشادإلىفيوجهه

إليهيتوجهأن،المحبهوسبحانهاللهأنعرفمنآدابومن

ماعلىلااللهفييبغضواللهفييحبأنورسولهيحبوأنبالمحبة

زائلمتاعوعاجلحظمنيناله

منأمتىعلىأخفى"الشرك:قال!شهض!ب!هممداللهرسولعنالحديثفيو

منشىءعلىتحبأنأدناهوالظلماء،الليلةفىالصفاعلىالنملدبيب

"العدلمنشىءعلىتكرهأوالجور

،تأييدهإلىاططن؟الناصرهوتعالىوسبحانهاللهأنعرفومن

وتوكلواستعدادإعدادمنيستطيعمانفسهمنوأعطى،بنصرهووثق

اللهعفمناكما،وحدهالنصرمنهوطلب،اللهموعودليستحق

القو!علىفانصرنامويلاناندعو:)أنتأنوتعالىسبحانه

اللاكافريخا!)3(.

257آية-البقرةسورة(1)

11-آيةمحمدسورة(2)

286ية-3البقرةسورة(3)
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وأن،بتدبيرهيثقان،سبحانهالتدبيرمالكأنهعرفمنآدابومن

وانوالسدادوالتوفيقالعونمنهويطلب،فيهوأقامهلهاللهقسمبمايرضى

له.اختارهلماويطمئنمولاهعلىيتوكل

وحكمه،قضائهإلىيسكنليلمواختيارهربهتدبيرعلىاعترضومن

الشيطاناتخذممنويكون،لهوليااللهرضيممنيكونأنعنابتعدفقد

بالقضاءوالضيقالقدر،علىالاعتراضمتاهاتفيبهيهوىله،ولئا

لاللذينأولياءالشياطينجحلناإنا)للهالعبوديةعنوالشرود،والحكم

!هو)1(.يؤمنوفا

السعير!)2(.محذابإلىويهديهيضلهفأنهلؤلا!منأنهعليه)كتب

72بة-2الأعرافسررة(1)

ية4-7الحجصورة(2)

ء.*ءرءا*ءا،ءا*
كلآ!لآحهحلآح!ء-
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الثناءيستحقالذيوهو،والأفعالالصفاتمحامدجمعالذيهو

ن!عنوعقولهم!فهامهموتكلالعبادألسنةتقصرالذيوهووالحمد،

نأمسلمالإمامروىوالثناء،المدحمنسبحانهلهيجببمايحيطوا

منبرضاكأعوذإني"اللهم:سجودهفييمولكانظي!اللهرسول

أنتعيكثناءأحصىلامنكبكوأعوذعقوبتكمنوبمعافاتكسخطك

."نفسكعلىأثنيتكما

الخلقجحدولووالحمدللثناءأهلحميد،وتعالىسبحانهوالله

ذطثنقصمارجلقلبأفجرعلىكلهمالخلقكانفلو،الجاهلونوأعرض

وتعالى.سبحانهضيئاومحامدهملكهمن

الركوعمنرأسهرفعإذاكانمحي!ضظعاللهرسولأنمسلمالإمامروى

منشئتماءوملالأرضءوملالسماواتملءالحمدلكربنا":قال

اللهمعبد:لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الن!اءأهلبعد،شيء

((.الجدمنكالجدذاينفعولامنعتلمامعطيولاأعطيتلمامانعلا

يتهجدالليلمنقامإذاكان!تاللهرسولأنالبخاريالإمامروى

ولكفيهنومنوالأرضالسماواتقيومأنتالحمدلكاللهم):قال

نورأنتالحمد،ولكفيهنومنوالأرضالسماواتملكلكالحمد،

والأرضالسماواتملكأنتالحمد،ولكفيهنومنوالأرضالسماوات

وقولك،حقولقاؤك،الحقووعدك،الحقأنتالحمدولكفيهنومن

حق.والساعة،حقومحمد،حقوالنبيون،حقوالنار،حقوالجنة،حق

خاصمتوبكأنبتوإليكتوكلتوعليكآمنتوبكأسلمتلكاللهم

أنتأعلنتوماأسررتوماأخرتوماقدمتمالىفاغفرحاكمتوإليك

."أنتإلاإلهلاالمؤخروأنتالمقدم
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وذلك،تحققعنعليهيثنيأنسبحانهالحميدأنهعرفمنآدابومن

وثناؤهحمدهيكونفلا،ربهعلىبهيثنيماحقيقةمعانيمعرفةبمحاولة

أنهعرفمنآدابومن.القلبيتذوقهاولااللسانعلىتجريألفاطا

ونعوتالكمالصفاتلهلمنإجلالأقلبهويمتلئيحبهأنسبحانهالحميد

لاأنسبحانهالحميدأنهعرفمنآدابومن.الحسنىوالأسماءالجلال

منهوالعطاياالنعمشهودإلىعليهوالثناءسبحانهحمدهعنديلتفت

المنعمعظمةقلبهيلزمبلعندها،والوقوفواستعظامهاوتعالىسبحانه

ومنالمحامد.منذلكوغيروحكمتهوإحسانهوبرهولطفهورحمته

قلبهألزموالثناء،المدحيستحقالذيالحميدهوسبحانهاللهأنعرف

هولهالناسمدحأنوتحققالبشر،منوالثناءالمدحيسمععندماالحياء

من:اللهعطاءابنقالكماالناسعنعيوبهوإخفاءلهاللهلسترنتيجة

لمنالشكروليسستركلمنفالشكرفيك،اللهسترمدحإنمامدحك

:قال!تاللهرسولأنهريرةأبيعنماجهابنروى.وشكركمدحك

."أقطعفهوبالحمدفيهل!دألابالذيأمر"كل

عطاءولكلهدايةولكلنعمةلكليرددهالمؤمنذكرهيللهوالحمد

الصلاةوبعدالصلاةعندبهيلهجالمؤمنذكرهيللهوالحمد؟وفضل

نجاحكلوعندالعطاسوعندالنوممنقاموإذاالضربوالأكلوبعد

عمل.كلوعندوتوفيق

كأ؟طئ-في-خز-"
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صاحبهعلىويثبتهبهفيحيطشيء،كلعلمهفيينكشفالذيهو

ووضع):وجلعزاللهقولوذلكالقيامةيومبهيواجههثمعليهويحفظه

الكقابلهذاماويلتناياويقولونفيهممامشفقينالمجرمينفترىالكتاب

ولاحاضرآمحملواماووجدواأحصاهاإي!كبير!ولاصخيزيغادري!

جميحآاللهيبحفهو)يومر:تعالىوقولهأحذا!)1(.ربكيظلو

شهيد!)2(شيءكلعلىواللهونسواللهأحصا!عملوا:فينبئهوبما

إما!فيأحصينا!شيءوآثارهووكلقدمواماون!كتب):تعالىوقوله

!)3(مبين

وسكناتهحركاتهويرعىأنفاسهيحصيسبحانهاللهأنعلمومن

ومخلوقاتهعبادهوعلىقر!وتعالىسبحانهاللهأنعلمخاطرهوالتفات

يمقتهمامنهيسمعأنأومنهييهرهبمامتلبسئايراهأنمنهفاستحيا،رقيب

أحد.علىوحقذاوغشتاغلأقلبهفييضمرأنأوعليه

94بة-3الكهفسورة(1)

-3ية6السجادلةصورة(2)

21-آيةيسسورة(3)

كيزكلأ-!خئن-كيث
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بالحشرتعودوإليهوالإيجاد،بالخلقكلهاشياءالأمنهبدأتالذيهو

السجلىكطيالسماءنطوي)يوس:تعالىقالكماوذلكوالمعاد،

!)1(.فامحلينكناإناعلينانحيد!وعذاخلقأولبدأناكمالل!كتب

!)2(.ثويحيد!اطلقاللهيبركلأكيفأولويروا):قالوكما

عليهلهماستحقاقغيرمنوالإحسانبالفضلعبيدهيبدأالذيوهو

وزادهمبالفضلعليهمعادوسؤالأودعاءشكرأزادوهوكلما،سبحانه

تأذن)و!!ت:قولهوذلك،وتعالىسبحانهونوالأوكرامةعطاء

!)3(.لشديدعذابيإل!كفرقرلئنشكرقرلأزيدنكوولننربكو

أنبيائهلسانعلىالحقوأظهر،بالحقرضوالأالسماواتخلقالذيوهو

يكشفمنلهقيضالحقمنشيءغمضوكلماالعاملينوالعلماءورسله

بالحقيقذفربيإن)قل...البيانويتمالحجةلتكملوجههعن

جاءفإذا!)1(؟يحيدوماالباطليبدكلأوماالحقجاءقل.الغيوبع!س

إقرارمنالمعنىولهذا،وزوالاضمحلالإلىوصارالباطلانقشعالحق

ربكبطشإن):تعالىاللهيقولوتمكندولةبعدالباطلزهوقوالحق

.!)!(ويعيديبدكلأهوإنهلشديد.

السماواتملكوتإلىنظرسبحانهالمعيدالمبد!ئىأنهعرفومن

للهوالخشوعالخضوعقلبهوألزم،خلقهفياللهصنععجاثبليرىرضوالأ

401ية-3الأنبياءسورة(1)

91ية-2المنكبوتسورة(2)

ية7-7إبراهيمصورة(3)

94-48-الآبناننباسررة(4)

13-21الآيتان-البروخسررة(5)
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كيففانظروااي!ر!فيسيروا)قل:تعالىقالكماوذلكوجلعز

.(1!)ا*خزأالنشأ!ينشئاللهثو.اطلقأبلى

المالكهوتعالىاللهأنعلمسبحانهالمعيدالمبدئأنهعلمومن

وتلقىوتعالىتباركللهفخضعالمعاد،وإليهالإيجادمنهوأنهالمتصرف

والاتباعللباطلالخضوعمنوتبرأ،والطاعةوالسمعوالتوقيربالتعظيمأمره

زورالباطلمحاولاتأنوعلموالانتهاء،الزوالعليهاللهكتب!نبعدله

سطوةيرهبلمالمعيدالمبدئهواللهأنعلمومن.وتمويهومماحكة

ذلك،منييأسولموظهورهالحقبعودةواليقينالأملعلىوداومالباطل

الحقلبيانوالاستعدادوالتعلمالإعدادمنيستطيعمانفسهمنفأعطى

.زورهوكشفالباطلوفضح

02آية-العنكبوتسورة(1)
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ص!لا-!

الموتخلقالذي):تعالىقالكماسبحانهوالحياةالموتخالقهو

الذيوهوالغفور!)1(الحزيزوهوعم!أحسنأي!كوليبلوكووالحجا!

جسادالأيحييالذيوهو،الحيةالنسمةمنهافيخرج،الميتةالنطفةيحيي

القلوبيحييالذيوهو.والنشورالبعثعندإليهارواحالأبإعادةالبالية

رانيغشاهاعندماوالختمعليهابالطبعويميتها،والإيمانالمعرفةبنور

ميتآكانأومن):تعالىقالكماوالإعراضالتكبروظلمةالمعاصي

ليسالظلماتفيمثلهكمنالناممافيبهيمشىلؤرآلهوجحلنافاحيينا!

!)2(.يعملودنكالؤامالل!كآفرينزينكذلكمنهابخارج

ومن.الرزقوإنباتالغيثبإنزالموتهابعدالأرضيحييالذيوهو

وحياتهعمرهاغتنموالحياةالموتخالقوتعالىسبحانهاللهأنعرف

والنشور.العرضيومللحساباستعداداالخيروفعلبالطاعة

سبحانهسأله،والإيمانبالمعرفةالقلوبيحييسبحانهاللهأنعرفومن

والخضوعالاستجابةوعقلهقلبهوألزم،والحقللهدايةصدرهوشرحقلبهحياة

الدينأيهايا):تعالىقالكماوذدك،سبيدهفيوالجهادورسودهاللهمرلأ

النافعةفالحياةيحييكو!)3(؟دعاكولما!!تاوللرسولللهاستجيبواآمنوا

ورسوله.للهبالاستجابةتحصلإنماالدنيافيالطيبةوالحياةالآخرةفي

روى.والآخرةالدنيافيوالعصمةوالنجاةالحياةفيهالكريموالقرآن

والبيتفيهاللهيذكرالذيالبيت"مل:قالظلاشهاللهرسولأنمسلم

والميت"الحىمثلفيهاللهيذكرلاالذي

آية2-الملكمورة(1)

212ية-7الأنعامسورة(2)

42-آيةايانفالسررة(3)
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فيهوالعدوانالفتنةلرفعوالقتالوالبيانبالدعوةاللهسبيلفيوالجهاد

كله.هذاتتناولوالآيةوالقهرالضعفذلمنمةالأحياة

احترامعنالكنايةوالمجازمجرىيجريالاسمهذامنالعبدوحظ

عباسابنعنالبخاريوروى،الحقإقامةعلىوالعملالنفسوحفظالحياة

:قالجميحآ!الناكطأحياف!كأنماأحياها)ومن:تعالىقولهمعنىفي

أحيامن":قالظف!اللهرسولأنالترمذيوروى،بالحقإلاقتلهاحرممن

رسولأنالدارميوروى."الجنةفىمعىكانأحبنيومنأحبنيفقدسنتي

((أجرفيهافلهميتةأرضئاأحيامن":قالعسهالله

باسمك":قالنراشهإلىأوىإذاكانغق!اللهرسولأنالبخاريروى

أماتنابعدماأحياناالذيلله))الحمد:قالاشقظوإذا"وأموتأحيااللهم

جمادكاسقاللهم":قالاستسقىإذاع!ظ!اللهريسولوطن."النشوروإله

مالك.وداودأبورواه."الميتبلدكوأحى،رحمتكوانشر،وبهائمك

!؟*ثقئ--فيإ-م!ش-
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كل):تعالىقولهوذلكسبحانهلفنائهسبيللاوالذيالبقاءدائمهو

الذيوهو.9(والإكراص!)الج!لكىوربكوجهويبقىفان.علييامن

وقدرةوقوةوإرادةواختياروبصروسمععلممنالحياةصفاتلهكملت

الضعفعليهاويطرأعدمبعدفتحدثالمخلوقاتحياةأما،ذلكوغير

فالميت،ويسأليرجىالذيالحيوهو.والآفاتالنقصويعترضهاوالفناء

هوإي!إلهلاالحي)هو:تعالىقولهوذلكوئهمل،ئنسىالذيهو

.*!)2(يناللىلهمخلصينفادعولا

أسلصتلك"اللهم:يقولكانظ!سداللهرسولأنأحمدالإمامروى

نأبعزتكأعوذخاصمتوبكأنبتوإليكتوكلتوعليكآمنتوبك

وروى"يموتونوالإنسوالجن،تموتلاالذيالحىأنتتضلني

:قالأمر!!إذاكانقلىدهتاللهرسولأنعنهاللهرضيأنسعنالترمذي

عبنذطرالأفيالنوويالإم!اموروى"أستغيثبرحمتكقيومياحييا))

أرقاعدظ!اور4رسولإلىيصت:ظلعنهتعالىاللهرضيثابتبنزيد

قيومحىوأنتالعيونوهدأتالنجومغارتاللهم:قل":فقال،أصابني

فقلتها"عينيوأنمليلىاهديقيومياحييا،نومولاسنةتأخذكلا

أجد.كنتماعنيوجلعزاللهفأذهب

72و62الآلتان-الرحمنسورة(1)

56يةكافر-3صررة(2)

حةةكهئلأعلأ
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بماأمورهمويتولىيريد،بماالخلقيدبرشيء،كلعلىالقائمهو

لاالذيوهو.يزولولايفترولايفنىلاالدائمالقائموهو.يصلحهم

عنالاستغناءو،القدرةكاملمعشغلعنشغلولاأمرعن!مريشغله

قولهوذلكالإعياء،والتعبوبالنومخلقهعنيغفللاالذيوهوعوانالا

ولاسنةتأخذ!يلاالقيومرالحيهوإي!هوإلاإلهلا)الله:سبحانه

لؤسمهو.

علىوداوموحفظهتدبيرهإلىاطمأنقيومسبحانهاللهأنعلمومن

يعلمكقيتاللهرسولكان.حوائجهوقضاءضرهلكشفورجائهسؤاله

المومالحىهوإلاإلهلاالذيالعظيماللهأستغفر)الاستغفار:أصحابه

إليه(وأتوب
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الذيوهو.وعبادهمخلوقاتهوجودهبفضلهوسعالذيالواسعالغنيهو

تعالىقالكماوذلكشيءيعجزهولاشيء،يفوتهولاشيء،عنهيضللا

نعجزولناي!رعطفياللهنحجزلنأنظنناوأنا):الجنلسانعلي

منشيءيعوزهفلاوالجمالالكمالصفاتجمعالذيوهوهربا!)1(.

الربوبية.ونعوتالألوهيةصفات

استجابةاطلبوا":قال!تالنبيعنمرسلبإسنادالشافعيالإمامروى

الإماموذكر."الغيثونزول،الصلاةوإقامةالجيوش!،التقاءعندالدعاء

فوقإحسانهمنيا،الإحسانقديميا":الحربعندالأدعيةمنالنووي

الجلالذايا،قيومياحىيا،والآخرةالدنيامالكيا،إحسانكل

أعدائنا،علىانصرناشىء،يتعاظمهولاشىء،يعجزهلامنيا،والإكرام

"،عامةوسلامةعافيةفىعليهموأظهرنا

ولمإحسانهفيوطمعفضلهسألهالواجدهوتعالىاللهأنعلمومن

يعجزهلاسبحانهأنهعلمومن.إليهإلاوالخيرالفضلطلبفييتوجه

أنهوعلمالعبوديةأدبإلىوفاءاللهمنالحياءلزمشيءعنهيضلولاشيء

والرضاحكمهإلىالركونمنمناصلاوأنه،إليهإلااللهمنملجألا

وتعالى.سبحانهبابهولزومبقضائه

21-آيةالجنسورة(1)

رزلا-ثا-كبمكهغكيءرءا*عا!ا!ا
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؟والكرموالجودبالسماحةالخلقيعاملالذيوهو؟الكريمالشريفهو

لبسمن"سبحان:ويقوليدعوكانتمدطاللهرسولأنالترمذيروى

الفضلذيسبحان،لهإلاالتسبيحينبغىلاالذيسبحان،بهوتكرمالمجد

روى".والإكرامالجلالذيسبحان،والكرمالمجدذيسبحان،والنعم

؟"التقوى:والكرم،المال:الحسب":قالغسطاللهرسولأنأحمدالإمام

:قالنشزاأوأكمةصعدإذاكانعيدهظ!اللهرسولأنأحمدالإماموروى

حمد".كلعلىالحمدولكشرفكلعلىالشرفلك"اللهم

الحرصعنبعيذابالسماحةالخلقيعاملأنالاسمهذامنالعبدوحظ

افىاهـطرجلأاللهرحم":!الظ!تاللهرسولأنالباريروى.والشح

عيدهضفىالنبيأتىرجلأأنأحمدالإماماوروى"؟اكمضىوإذااشترىوإذاباع

وجهادولوتصدقىبمالله"الإيمان:قالأفضلالعملأياللهنبييا:فقال

السماحة":قال،اللهرسولياذلكمنأهونأريد:!ال((،سبيلهفى

تباركاللهتتهملا":قال،الطهرسولياذلكمنأهونأريد:!ال"،والصبر

((.بهلكقضىشىءفيوتعالى

كلآ!شكلآ-*اقي!+ءا*ءا*ءا*ءا*ءا!
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تدبيرهأوخلقهمنشيءفيأحديشاركهفلا،لهشريكلاالذيهو

لهيكونأنلمثلهينبغيولا،مثيلولالهنظيرلاالذيوهو،يعاونهولا

قولهفيالتشبيهكافمعنىهووذلكوتعالىسبحانهنظيرأومثيل

العليو!)1(.السميعوهوشيءكمثلهليس):تعالى

ألوهيتهبخصائصأحديشاركهفلاوالربوبيةلوهيةبالأتفردالذيوهو

فيقصمهم.وعدواتاجهلأالجبتبهويموهالطواغضتيدعيهماإلاوربوبيته

يولد.ولويلدالصمد.الواللهأحد.اللههوقل):تعالىقودهوذدك

!و)2(.أحلىكفوألهولويلاكن

مجرىجرىالذيالاسمبهذاتفردالذيهووتعالىسبحانهوالله

أحد،:يقولعنهاللهرضيبلالكانولهذاالتوحيد،عقيدةعلىالدلالة

مكة.بطحاءفيدينهعنويفقيعذبكانعندماأحد

11-آيةالثمورىسررة(1)

الاخلاصصورة(2)

ك!-كلأبحة-كؤ-كئرث
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تنتهيفإليه،الرغائبفيإليهويقصد،الحوائجإليهترفعالذيهو

وتعالىسبحانهوالمجدوالرفعةالسيادة

إليه،فاقتهويضكا،إليهحوائجهرفعالصمد،سبحانهأنهعرفومن

ابنعنالترمذيروى.الوسائلبأصنافإليهوتقربإليهوتضرعبهوتعلق

وإذااللهفماسألدألت"إذا:لهقالغ!طالنبيأنعنهمااللهرضيعباس

".باللهفاستعناستعنت

:قالعنهاللهيىضيعفانبنعثمانعنالأذكارفيالنوويروى

الله"بسم:فقاليوممافعوذنييعوذني،غ!نح!اللهرسولفكانمرضت

يكنولميولدولميلدلمالذيالممدالأحدباللهأعيذك،الرحيمالرحمن

يا":قالقائضاظ!تاللهرسولاستقلفلماتجد".ماشرمنأحدكفؤاله

".بمثلهاتعوذتمفمابهاتعوذعثمان

ولمغيرهإلىحاجتهيرفعلمالصمدأنهوتعالىسبحانهاللهعرفومن

تشنيعسيدهغيرالعبدسؤال:الصالحينأحدقالوقد.سواهإلىيشكو

مالكهعلى

كلآةقيحلآ-ءا،ءا!ا!ءا،ء"!
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يصتغنيالذيوهويريد،مايفعلالذيوهو،قدرتهكملتالذيهو

فقدرتهنوامي!،أوسنةأولقانونالخضوعأوغيرهمعاونةعنفعلهفي

.وأسبابمقدماتإلىتحتاجولاشيء،يحدهالامطلقةتعالى

محدودةقدرتهولكنالأشياءبعضعلىبالقدرةالعبديوصفوقد

والنواميسوالسنوالمقدماتسباببالأمحكومةذلكإلىوهي،متناهية

بابهمنالأمريأتلمماللإنسانقدرةفلاعليها،الأشياءاللهفطرالتي

وفضلونعمةاللهمنمنةالعبدوقدرة.تحكمهالتيوقوانينهوأسبابه

اللهفضليتداركهلمماضالعاييجائععاجزهوبللهذاتئاوصقاوليست

كلكمعبادييا":القدسيالحديثفيسبحانهقالوالإسعاد.بالإمداد

منإلاعاليكلكمعبادييا،أطعمكمفاستطعمونىأطعمتهمنإلاجائع

هديتهمنإلاضالكلكمعباديياأكسكم،فاستكسونىكسوته

والإيجاد،للخلقتصلحوتعالىسبحانهاللهوقدرة.((أهدكمفاستهدونى

كماذلكووإرادتهسبحانهاللهتمكينبعدللكسبتصلحالعبدوقدرة

تشاءونوماسبي!ربهإلىاتخذشاءفمنتذكر!هذ!إن):تعالىقال

1(.!)اللهيشاءألتإلا

وتعظيضالهإجلالأقلبهامتلامقتدرقادرسبحانهاللهأنعرفومن

عقوبتهوخشيبقوتهيغترلممقتدرقادرسبحانهاللهأنعرفومن،ومحبة

ومن.النهيعندوالوقوفمرالأالتزامإلىالخوفوشذه،أمرهمخالفةعند

عظم،مهماذنبهمغفرةفيرجاهمقتدرقادروتعالىسبحانهاللهأنعرف

يحلم.لكنهويعلميغفرلكنهيقدرشيء،يتعاظمهلاتعالىاللهفإن

23-.9الآيتان-اي!نسانسورة(1)
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تقديم،عبادهمنغيرهمعلىأوليائهمنأحبمنيقدمالذيهو

!التوفيق!هبمنيضاءمنيقدمالذيوهو.ورعايةوهدايةوتوفيقتكريم

وهو؟التثبيطوبالخذلانعبادهمنشاءمنويؤخر،السابقينمقاماتإلى

فلا،سبحانهيعلمهالحكمة،يؤخرهأوتوقعهزمانعنالشيءيقدمالذي

.بتأخيرهحكملمامقدمولا،بتقديمهحكملمامؤخر

يؤخرأولهم،إمهالأالآخرةإلىالمجرمينعقوبةيؤخرالذيوهو

وتعالى-سبحانه-عنهممنهغفلةغيرمنمسمىأجلإلىعذابهم

الظاطون،يحملىعماغاف!اللهتحسابت)ولا:تعالىاللهقالكماوذلك

ولو):تعالىوكقولهالأبصار!)1(.فيهتشخصليوصيؤخرهرإنما

يؤخرهوولكن!ابةمنظهرهاعلىلزكماكسبوابماالناكطاللهيؤاخذ

!)2(.مسمىأجلإلى

كان؟قالعنهاللهرضيشعريالأموسىأبيعنومسلمالبخاريروى

وإسرافىوجهلىخطيئتىلىاغفر"اللهمالدعاءبهذايدعوغي!اللهرسول

وجهلي،وعمديخطايايلىاغفراللهم،منيبهأعلمأنتوماأمريفى

وماأخرتوماقدمتمالياغفراللهم،عنديذلكوكلوهزلىوجدي

قد!".شيءكلعلىأنتوالمؤخروأنتالمقدمأنت،أعلنتوماأسررت

تمي!النبيعنعنهمااللهرضيعمرابنعنذكارالأفيالنوويوروى

ييته:منخرجإذايقولأنمعيشتهأمرعليهعسرإذاأحدكميمنعما":قال

قدرفيمالىوباركبقضائكرضنياللهم،ودينىومالىنفسىعلىاللهبسم

".عجلتماوتأخيرأخرتماتعجيلأحبلاحىلى

24ية-3إبراهيمصورة(1)

54يةفاطر-7سورة(2)
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وسكناللهبقضاءرضيالمؤخرالمقدمهوتعالىاللهأنعلمومن

لالهاللهقسمومابالقضاءوتبرمهسخطهأنوعلملهقدرهومالحكمه

تستخفهوالعبد،يتمناهالذةأونعمةيقدمولاألمايدفعولافقرايؤخر

.تدبيرهفياللهحكمةيرىفلاالعجلة

نأوعلمأمورهيتعجللمالمؤخيرالمقدمهوتعالىاللهأنعلمومن

وأزماتا،أوقاتالهاورتبسنتالهاووضعأسبائاللامورقدرتعالىالله

وتعلمالسننكشففيالوسعوبذلوطريقهابابهامنالأمورفأتى

حرصالمؤخرالمقدمهواللهأنعلمومن،والسكونالرضىمعسبابالأ

دوناللهيحبهاالتيالأوقاتفيعليهاللهفرضهوماواجباتهأداءعلى

ماناتالأوردالدينقضاءوعجلوالوصيةالتوبةفعجل،تفريطأوتأخير

مل.الأبطولوتعلقتسويفدونالحقوقوأداء

ولث!غيمجملأكلأ
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خالقهووالموجوداتمنهابتدأتالذيوهو،لهابتداءلاالذيهو

فيتعالىاللهإلىويرجعإلاشيءمنفما،الأسبابوسببالأسباب

ومعناه،مرجعمنلهبدلامخلوقكلهفالوجود.وخلقهوتكوينهبداياته

سبحانه-ولالأ-خالقهوتوجههمعناهيعطيهحتىوفراغوعبثمحيرلغز

شيءيكنولمالله"كان:قالمح!اللهرسولأنالبخاريروى.وتعالى

".غيره

قبضتهمنأحديفلتلاإليهويعودإليهينتهيشيءفكلالآخروهو

حتىهدفولالهمعنيلافالكون.الكريموجههإلاأحديدومولا

تعالى:قال.لوجودهلازقاومعنىكونياتوجفااللهإلىالعودةيستحضر

!ه!.إلرجحىربكإلىإفا)

قبلمعرفةفكل،العارفينومعارفالسائرينسيرإليهينتهيالذيوهو

والنظرإليهالوصولقبلرتبةوكل،معرفتهإلىسلمفهيسبحانهمعرفته

يريلىودت):قولهفيهمتهممنعندنازلةرتبةفهيالكريموجههإلى

!.وجهه

يقولكانأنهغذس!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمروى

شىء،مملوربالأرضوربالسماواترباللهم":فراشهإلىأوىإذا

كلشرمنبكأعوذ،والقرآنوالإنجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبفالق

فليسالآخروأنتشيءقبلكفليسالأولأنت،بناصيتهآخذأنتشرذي

دونكفلشىالباطنوأنتشيءفوقكفليسالظاهروأنتشىءبعدك

((.الفقرمنوأغننىالد-فىعنياقضشيء،

،!هغء*ثكغ-عة
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الناظرين.أبصارعنويحتجب،المتفكرينلبصائريتجلىالذيهو

اللطيفوهواي!بصاريلىركوهوالأبصارتدركهالا:تعالىقال

يدزكولاصنعهوبديعوأفعالهبآثارهيدزكالذيوهوالحبير!)1(.

.والخيالبالحواس

وتعالى،سبحانهوعلوهوعزتهبذاتهباطنوإحسانهبأفعالهظاهرفهو

السماواتفيذرةمنفما.ذلكبخلاففاللهببالكخطرماوكل

نفسهاعلىشاهدةوهيإلاونباتوحيوانوكوكبفلكمنوالأرض

احتجبمنفسبحانبصفاتها،وخصصهاوقدرهادبرهامدبرإلىبالحاجة

.ظهورهبشدةعليهموخفيبنورهالخلقعن

وينظراللهبالاءيتفكرأنسبحانهالباطنالظاهرأنهعلممنآدابومن

هذاخلقتما)ربنا:تحققعنليقولوالأرضالسماواتملكوتفي

.(2دمهـو)سبحانكباط!

وألزمالعبوديةبآدابتأدبالباطنالظاهرهوسبحانهاللهأنعلمومن

كشفهفيمطمعولاعنهورسولهاللهأخبرماكلفيبالغيبالإيمانفكره

ومعرفته.كشفهبوسائلالعقليزؤدلمماوكل،الصادقالخبرإلا

301ية-2الأنعامصرة(1)

991-آيةعمراناسصررة(2)

ءا!ء.*ءا!"*ءو
-*اء--ل!،-ك!كبر-رز،+
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الشرائعشرعالعسر،بهميريدولااليسربهميريدبعبادهالرفيقهو

نورإلىوالحيرةوالظلمالجهلظلمةمنالناسليخرجالرسلوأرسل

منالدينعليكوفيجحلوما):تعالىقال.واليقينوالعدلالمعرفة

".غلبهإلاأحدالدفىيشاد"ولنيسرفالدين!)1(حرج

ويجزي،الجناياتبجميعيؤاخذولا،السيئاتعنيعفوالذيوهو

الهئملهمويكتبمثلهاإلابالسيئةيجزيهمولاأمثالهاعشربالحسنة

رضيعباسابنعنالبخاريروى.بالسيئةالهئملهميكتبولا،بالحسنة

اللطيف.البر::قالعنهماالله

علىإلاقلبهينطويلاالخلقحسنيكونأنالاسمهذامنالعبدوحظ

بالبرالناسوأولى.لهموإرادتهللناسالخيرومحبةوالمودةالإخلاص

بهالرفيقهوبأبيهالبروالولد.الأدنينوالجوارالأرحاموأولوالوالدان

اللهرسولأنأحمدالإمامروى،يكرهلماالمتجنبيحبلماالمتحري

ما"البرع!:اللهرسولقولأيضتاوروى"الحلقحسن"البر:قالمحقيدط

((القلبإليهواطمأنالنفسإليهسكنت

ومغفرتهعفوهفيوطمعرجاهبعبادهبرسبحانهاللهأنعرفومن

مقابلةفييعظمفلا.عظمتولوومعصيةذنبعنهيقطعهولم،وتجاوزه

أهللسانعلىسبحانهاللهقالكما.وتعالىسبحانهشيءوعفوهبره

.2(الرحيو!)البرهوإنهنلىمحولاقبل!اكناإنا):الجنة

87آية-الحجمورة(1)

82آية-الطورصورة(2)

ثحؤ-!--لا!هغ
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التوبةتكررتوكلما،توبتهمفيقبل،عبادهعلىيتوبالذيهو

بعدمرةالتوبةأسبابلعبادهييسرالذيوهو.القبولمنهتكرروالاستغفار

يطلعهموما،تنبيهاتهمنإليهميسوقوبما،آياتهمنلهميظهربماأخرى

وعاقبةالذنوبغوائلعلىاطلعواإذاحتى،وتحذيراتهتخويفاتهعليه

اللهفضلإليهمورجع،التوبةإلىورجعواالخوفاستضعرواالعصيان

منالمطيعينوعدمايمنعهمولمخير،منقدموامايحبطفلم،بالقبول

.الإحسان

والتبرؤالكمالادعىومنوالخطوالنسيانالنقصعلىمفطوروالعبد

.وحدهباللهيليقماوادعىلهينبغيلامااذعىفقدوالقصورالخطأمن

الخطائينوخيرخطاءآدمابنكل":قالظ!عهاللهرسولأنالترمذيروى

اللهرسولكانللهالعبوديةحقيقةإدراكمنالمعنىولهذا".التوابون

رضيعباسابنعنالبيهقيروى.التوبةوطلبالاستغفارمنيكثرعق!

:يقولواحدمجلسفيظ!تاللهلرسوللنعدكناإنا:قالعنهماالله

.مرةمائةا(الرحيمالتوابأنتإنكعلىوتبلىاغفررب"

تقطعهولمرحمتهمنيقنطلمتوابوتعالىسبحانهاللهأنعلمومن

لهأحدثذنباأحدثوكلماإليهمنهيلضبلوالمعاصيالذنوبعنه

هلاكمنينجوحينالعبدفرحوإنابتهعبدهبتوبةيفرحسبحانهفالله،توبة

أحدكمبتوبةفرحأأشد"تله:قالمح!ظلااللهرسولأنمسلمروى؟محقق

أهلهمنالمذنبينمعاذيرقبلومن"وجدهاإذابضاقهأحدكمفرحمن

نصيبه.منهوأخذالخلقبهذاتخلقفقدأخرىبعدمرةورعاياهوأصدقائه

تم!؟ةدفئ-كأدفي
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....

كرهماعلىويعاقبهمالعصاةووالجبابرةالعتاةظهوريقصمالذيهو

المجرمينمن)إنا:تعالىقالكماوالإنذار.الإعذاربعدوذلكمنهم

المعاجلةمنأشدللمجرمينسبحانهاللهمنوالإمهال!)1(.منتقمون

فلمالمعصيةفييمعنلمبالعقوبةعوجلإذاالمجرمفإن،بالعقوبة

الذينيحسبنولا):تعالىقالكما،العقوبةفيالنكالغايةيستوجب

ولهوإثمآليز!ادواليونمليإنمالأنفسيوخيرلهرنمليأنماكفروا

*!)2(.مهينعذاب

كماوذلكأيفتاعليهالعقوبةوغايةللشيءالكراهيةغايةهووالانتقام

هل):تعالىقالكماوكرهوا.ماأيمنهو!نقموا)وما:تعالىقال

تباركاللهإن":قالض!هعهاللهرسولينروي.تكرهونأي،!مناتنقموفا

ربكأخذوكذلك)قرأ:ثم"يفيهبمأخذهإذاحتىللظالميملىوتعالى

!)3(.أليوشديدأخد!إنظالمةوهيالقركلاأخذإكيا

بهألحقبمنذىوالأالنكالوالعقوبةيوقعالذيهيرالعبادمنوالمنتقم

لاوتعالىسبحانهوالله.وغضبهلغيظهوإذهاتاتشفياوالا!لمذىوالأالضر

طاعة،تنفعهولامعصيةتضرهلاعزيزفهووضرهنفعهإلىأحديصل

المشقةلحوقبمعنىلابالعقوبةعليهوالحكمالفاعلذمبمعنىاللهوكراهة

سبحانه.به

فالظلم.الخلقبينللحقوإقامةللعدلتثبيتهوسبحانهاللهوانتقام

كلهاعدلاللهوشريعة،والآخرةالدنيافيهلاكهمسببالناسبين

22-أبةالسجدةسورة(1)

178بةآ-عمرانآلسورة(2)

201ية-3هردسورة(3)
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ورفعللعدلإقرارهوسبحانهوانتقامهكلها،ورحمةكلهاومصالح

قالكماوذلك.للمظلومينوإنصافالمجرمينلتسلطورفعللمفاسد

عريزواللهمنهااللهفينتقوعادومنسلف،عمااللة)عفا:تعالىالله

.(1)!!ىنتقااكتو

نإلهاللهبإمهاليغترلاأن،سبحانهالمنتقمأنهعلممنآدابومن

وإيجائااستدراخافيهااللهيقيمهبنعمةيغترلاوأن،المعصيةعلىأقام

عليه.يبغضهومااللهمعصيةفياستعمالهاعلىأقامإنوالعقوبةللنكال

بمنالشماتةيظهرألامنتقموتعالىسبحانهاللهأنعلممنآدابومن

دوامويسألهالعافيةاللهيسألبلوابتلاء،نقمةتعالىاللهمنبهحلت

.الذنوبمنوالعصمةالستر

فيرحمهلأخيكالشماتةتظهرلا":قالغندطاللهرسولأنالترمذيروى

."ويتيكالله

59بة-3المائدةسررة(1)

*كلأ"كلأ-كبم

131

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منأبلغالعفوواسماالمعاصيعنويتجاوزالسيئاتيمحوالذيهو

أبلغوالمحوالمحو،عنينبئوالعفوالستر،عنينبئالغفرانفإنالغفور،

فيأصمابمن":قال!ظاللهرسولأنوالترمذيماجهابنروىالستر.من

أذنبومنعده.علىعقوبتهينىأنمنأعدلفاللهبهفعوقبذنئاالدنيا

".عنهعفاقدشىءفىيعودأنمنأكرمفاللهعل!فسترهالدنيافىذنئا

كما،إليهيحسنبلظلمهمنعنيعفوأنالاسمهذامنالعبدوحظ

لهممعاجلغيروالكفرةالعصاةإلىالدنيافيمحسئاتعالىاللهيرى

محاعليهمتابفإذا،عليهمويتوبعنهميعفوربمابل،بالعقوبة

إدت):تعالىقولهوذلك.لهذنبلاكمنالذنبمنوالتائب،سيئاتهم

قديرآ!)1(.عفوآكاناللهفإنسوءمحنتحفوأولخفوأوخيراتبدوا

هوالبغيأصابهوإثتاواللين):تعالىقولهمعنىفيالبخاريروى

عفوا.قدروافإذايستذلواأنيكرهونكانوا:إبراهيمقال!.ينتصرون

عفاولامالمنمدقةنقمت"مما:قالظلاصداللهرسولأنمسلمروى

عرا"بهااللهزادهإلامظلمةعنرجل

ولاورحمتهعفوهفييطمعأنسبحانهالعفوأنهعلممنآدابومن

فيوطامغاالكريمربهعفوراجيايبقىبلعظم،وإنذنبعنهيقطعه

عسى)فأولنك:تعالىقالكماوتقصير؟،جرائمهعنوالصفحتجاوزه

اللهرضيعائشةوعنغفورآ!)2(.عفوآاللهيحفوعنهووكانأنألله

:قال"فيها؟أقولماالقدرليلةعلصتإناللهرسوليا:قلت؟قالتعنها

".عنىفاعفالعفوتحبعفوإنكاللهم:قولي

941آية-النساءصررة(1)

99آية-النساءسورة(2)
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ء.

المبالغة.معالرحيمبمعنىالاسمفهذا،الرحمةشدةوالرأفة،الرأفةذوهو

عصمتهفإن،عقوبتهموجباتعنيصونهمأنبعبادهسبحانهاللهرأفةومن

سبحانهاللهرأفةومن.للمعصيةالمغفرةمنالرحمةفيأبلغالزلةعن

وذلكوهداهموفقهمإذبعدوأعمالهمإيمانهملهميحفظأنبعبادهوتعالى

لرنروف!بالناممطاللهإنإيمانكرليضيعاللهكان!وما:تعالىقالكما

ونذيرابشيرامحمذالهمأرسلأنبعبادهسبحانهاللهرأفةومن.رحيو!)1(

جاءكولقد):بقودهظ!نبيهتعالىاللهوصففقددلعالمين،ورحمة

رئروفعليكربالمؤمنينعنترحريصماأنفسكرعريزعليهمنرسول

رحمةشريعةالخاتمةشريعتهجعلأنتعالىاللهرأفةومنرحير!)2(.

ورحمتهرأفتهفييقدحولا.عقوبةولانكالأولي!ستللعبادمصالحوتحقيق

البيوتحرمةعلىاعتدىلمنالزاجرةالعقوباتمنشرعهماوتعالىسبحانه

والزاني)ألزانية:تعالىفقولبما.الأمةفيالاجتماعيالأمنواستقرار

كيينفيرأفةب!مالآخذكوولاجلد!مانةمنهماواحلىكلفاجلدوا

واستقرارمنوالأالمصالحمنالعقوبةعلىيترتبماأنعلىيدل!)3(.الله

اعتبارولادائمةعامةفالشريعةالأفراد؟عقوبةألمجانبهفييصغرالحياة

.عارضخاصلملأالدائمةالعامةالمصالحبجانب

العصمةوسألهرحمتهفيطمعرؤوفوتعالىسبحانهاللهأنعلمومن

اللهأنعلمومن.تعالىاللهمنوالمقتالعقوبةيوجبوماالذنوبمن

يأمرلااللهأنلعلمهعنهنهىماواجتضبأمرهلزمرؤوفوتعالىسبحانه

ضنك.ولاعسرولافيهاشقاءلامباركةطيبةحياتناليجعلإلاينهىولا

143آية-البقرةسورة(1)

128-آيةالتردةسورة(2)

آية2-النورسورة(3)
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فيهينازعهولامذعالملكيذعلايومالقيامةيومالملكوارثهو

للهاليو!زالملكلمن):تعالىقالكماوذلك،وتعالىسبحانهمنازع

وكمايشاءكيفممدكتهفيمشيئتهتنفذالذيوهوالقيار!)1(.الواحد

يفعلعمايسألولايريد،مايفعللقضائهرادولالحكمهمعقبلاشاء

فيالشديدخذبالأوالجبابرةالعتاةأعناقلقهرهذلتالذيوهو.سبحانه

.الآخرةفيالأليمالعذابأوالدنيا

ليرىوابتلاءوأمانةاستخلافهوإنماوسلطانهوتملكهالإنسانوملك

يخونمنسبحانهاللهوليرىجر،والأالثوابفيستحقبالعهديوفيمنالله

.النكالوالعقوبةفيستحققدرهويتجاوزفيطغىالعهدوينسىالأمانة

والله!يشاءمنويذلىيشاءيحزمن)الملكمالكهوسبحانهوالله

ومصلحة.لحكمةإلاللمؤمنينوتمكينهنصرهيؤخرلاسبحانه

ويرىاللهعلىبإيمانهئدلفلاللهيتواضعأنإلاالمؤمنعلىوليس

فيوالإخلاصالنصربأسبابالأخذقبلوالتمكينالنصراستحقاق

نأقبلمنأوكتينا)تبرقا:إسرائيلبنوقالكما،للتكليفالإستعداد

إلىالسلامعليهموسىاللهنبيفأرشدهمجئتنا!مابحدومنلآتينا

قال:)فقالالاستخلافأمانةلتحملوالاستعدادالإعدادفيواجبهم

فينظركيفاي!رضمحدوكوويستخلفكوفيي!لكأنرب!كوعسى

يرلفاالأرضأنالذكربحدمنالربررفيكتبنا)ولقد!)2(تحملون

إيلاأرسلناكوماعابديخا،لقو!لب!عأهذافيإنالصالحوفا،عباديما

61ية-7كافرصورة(1)

921آية-الأعرافسورة(2)
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للعالصين،الرحمةوتعميمالأرضلوراثةفالصلاح!)1(.للحالمينرحمة

.العابدونكفاياتهولتكاليفهيتنبهأنيجبأفق

ملكبمايغترلمالملكمالكهووتعالىسبحانهاللهأنعلمومن

الدنيامنبشيءالاختصاصيحملهفلموعارضمؤقتملكهأنوعلم

العهد.ورعايةمانةالأونسيانالطغيانإلى

ولمالنصريستبطئلمالملكمالكهوسبحانهاللهأنعلمومن

الصدقنفسهمنوأعطى،والمقدماتبالأسبابيضقولميعجل

أمروتركالأمانةوحملبالواجبللقيامأهلاليكونواستعدوالإخلاص

الأيامروتلك)،المعلومووقتهالمقدرحينهفينصرهليأتيللهالتوقيت

.!النا!المجااولهانلى

701-501الآيات-الألبياءصورة(1)

ءلأ-حلأ-ك!-حة-كفي
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*!سمس!ه

بعلويليقبماعليهللثناءوالمستحق؟سلطانهيهابلأنالمستحقهو

لاالذيوهو؟سبحانهلهإلاكمالولاجلاللاالذيوهوسبحانهشأنه

فائضةوالكرامة؟ذاتهفيلهفالجلال؟منهصادرةوهيإلامكرمةولاكرامة

قالكماوذلكتنحصرتكادلالخلقهإكرامهوأنواع؟خلقهعلىمنه

ورزقناهومنالبروالبحرآ!ي!روحملناهرفيىبنيكرمناولق!):تعالى

.(!)1تفضي!خلقناكثيرممنوفضلناهرمحلىالطيباتا

جلالهبل؟سبابالأمنوسببوأعوانبأنصارليسسبحانهاللهوجلال

والعظمة.والرفعةوالعزةالعلوبصفاتيتصفنهلأسبحانه

منأخصالإكرامأنإلا،الإنعاممعنىمنقريبتعالىاللهمنوالإكرام

عليه،ينعممنإلايكرمولا؟يكرمهلامنعلىينعمتعالىاللهلأنالإنعام

اللهوإكرام!)2(،يشاءمايفحلاللهإنم!كرسمنلهفمااللهي!نومن)

اللهإكرامفمن؟الآخرةفيومؤجلأالدنيافيمعجلأيكونلعبدهوجلعز

وأن؟والآخرةالدنيافيبهاوالفضيحةالمعصيةذلمنينجيهأنللعبد

.سواهأحدمنوالسؤالغيرهإلىالحاجةذلمنينجيه

النفحصغاروا!مورسفاسفمنيأنفأنالجلالمنالعبدوحظ

نأالكرامةمنالعبدوحظ،الناسأيديفيبماالطمعوبالشهواتوالتعلق

عنيبتعدوالحرامعنيعفوالأخلاقمكارموالأموربمعالييتعلق

.عراضالأصيانةوالعوراتسترعلىيحرصوالبذاءةوالفحش

إكرامعرفومن؟لهوتواضعتذللوتعالىتباركربهجلالعرفومن

يقصرأنواستحيانفسهشهواتعلىمحابهوآثرأحبهعليهوإنعامهلهربه

07آية-الإسراءسررة(1)

81آية-الححسورة(2)

136

http://www.al-maktabeh.com



غيرهيطيعوهوويرزقه!غيرهيضكروالعبدسبحانهعليهينعم،حقهفي

!سواهويسأل

ثلا!ااستغفرصلافمنانصرفإذاظ!ن!اللهرسول؟نمسلمروى

الجلالياذاتباركتالسلامومنكالسلامأنت"اللهم:وقال

الزموا-أي))ألظوا:قالض!دهشداللهرسولأنالترمذيوروى"؟والإكرام

."والإكرامالجلاليياذاوثابروا-
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كمابتصريفهاوتكفلمورالأبتدبيروتفرد؟الخلقأمورتولىالذيهو

بالإدامةعليهاوقاموأمرهحكمهعليهاوأجرى؟سبحانهيشاءوكماأراد

.والإبقاءوالحفظ

وموضعجهةفيرعيتهشؤونيرعىالذيهوالعبادمنوالوالي

ليسومتبعأصيللاوكيلهذافيوهو؟وقاتالأمنوقتفيمخصوص

ولآه.منرسمهاالتيمواضعهاالحقوقيضعأنإلاله

لحكمه،معقبلايحكم،والدوامالحقيقةعلىالواليهوسبحانهوالله

وعدلوحكمةمصلحةلعبادهتشريعه،ويرفعويخفضويمنعويعطي

والحفظوالتدبيربالتصريفكلهاوالمخلوقاتكلهالكونيتولى؟ورحمة

عنهمويرفعحياتهمويزكيمصالحهميحفظمالعبادهويشرع؟واللطف

وتعالى.سبحانهوالحرجوالمضقةالضنك

ك!"ثحؤ-ث-خلأ-
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وأسمائهالعلياوصفاتهالشريفةبذاتهيليقلاماكلعنالمترفعهو

ضعفهمولوازمالمخلوقينصفاتعنسبحانهالمترفعوهو،الحسنى

وهو،ذلكوغيرعوانوالأولادوالأزواجوالأعضاءوالأكالجوارحونقصانهم

؟وعدلحقأفعالهواللهو؟والعبثبالفحشاءوالأمرالظلمعنالمترفع

وتعالى.سبحانهومنافعومصالحوتزكيةبروأوامره

لهوخضعو!جقهلهتواضعالمتعالهووتعالىسبحانهالله!نعلمومن

وتعالى.سبحانهالخيرإلابهيظنولمبحكمهورضيلعظمتهوخضع

ءا!ء"!ء"*ء.!ءا*
-*اء--!أء3ء-ك!قيكغ
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نصيباعبادهمنلكلجعلالذيوهو،العدلعبادهيعطيالذيهو

ويترضى،الظالممنللمظلومينتصفالذيوهو،خيرهمنوقسطا

ذلكعلىيقدرولا؟المؤمنينإخوتهمنالظالمعنيرضىحتىالمظلوم

هوبينما"أنه:غقيتالنبيعنرؤيمامثلفيوذلكوتعالىتباركاللهإلا

الذيماوأميأنتبأبيعمر:فقال"؟شماياهبدتحىخكإذجمالس

أحدهما:فقالالعزةربيديبينجثياأمىمن"رجلان:قالأ!كك؟

مظلمته؟أخيكعلىرد:وجلعزاللهفقالهذا؟منمظلمتىليخذربيا

منفليحملربيا:فقالشىء،حسناتيمنلمقلمربيا:فقال

ليومذلك"إن:و!البالمجطء!تاللهرسولعينافاضتثم"؟أوزاري

اللهفيقول:قال؟أوزارهممنعنهمئحملأنإلىالناسيحتاجررمعظيم

أرىربيا:فقال؟الجنانفيفانظربصركارفع-:للمتظلم-أيوجلعز

لأيأوهذا؟نبىلأيباللؤلؤ؟مكللةذهبمنوقصوزافضةمنمدائن

الثمن.أعطىلمنوجل:عزاللهقالهذا؟؟شهيدلأيأوهذا؟صذقى

:فقالرب؟يابماذا:قال.تملكهأنت:قالذلك؟يملكومنربيا:فقال

بيدخذ:وجلعزاللهقال.عنهعفوتقدربيا:قال.أخيكعنبعفوك

ذاتوأصلحوااللهاتقواإ:تميههاللهرسولقالثم"،الجةفأدخلهأخيك

".القيامةرومالمؤمنينبينيصلحتعالىاللهفإنيينكم

وراءيجريفلا؟نفسهمنينتصفمنالاسمهذامنحظاالعبادوأوفر

الناسأنصفومن؟والعقلالشرعداعيإجابةويلزمها؟وشهواتهارعوناتها

وعرفأشياءهمالناسيبخسولمحقه؟حقذيكلفأعطىنفسهمن

تحتاللهجعلهممنمسؤوليةوحملماناتالأوأدىمكانهمالفضلهللأ

بنصيب.الاسمهذامنأخذفقد؟رعايته
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يجمعالذيوهووالمآثر؟المكارموحوىالفضائلجمعالذيهو

تعالى:قالكماوذلكأجسامهموفنيتتفرقتأنبعدالقيامةيومالخلق

!)1(.عظامهنجمعلنأنايبمانسانأيحسب)

منالحفاظوصدورغقدذالنبيصدرفيالكريمالقرآنيجمعالذيوهو

لسانكبهتحركلااتعالىقولهذلكوالذكر:بحفظلوعدهتحقيقاأمته

!)2(.وقرآنهجمحهعليناإن.بهلتحجل

والمتضاداتوالمتماثلاتالمتبايناتبينويؤلفيجمعالذيوهو

جميغالتؤديطورهيتعدىلا،ومبس!ارهأفقهفيويتحرك،دورهيؤديوكل

.للإنسانمسخراوجعلهالكونحركةفيمهمتها

والعقلوالبصرالسمعإمكانياتمنللإنسانجمعسبحانهوالله

فيالاستخلافواجبأداءمنبهيتمكنماوالتواصلوالتعلموالإدراك

الحق.أمةوإخراجالحقوإلمحامةوعمارتهارضالأ

آية3-القياصةعورة(1)

1ا-67-الآينانالفيامةصورة(2)

ءا!ء"!ء"،ءا!ءا"
-3،--3،-*"--؟ء-كي
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فذاتهشيء؟إلىفقرلهوليسأصلا؟شيءإلىلهحاجةلاالذيهو

العبادفطاعة؟وتعالىسبحانهحسنىوصفاتهالكمالمنتهىفيشريفة

تضرهلاوفجورهمالعبادومعصيةشيئا؟اللهتزيدلاللهوخضوعهم

وتعالى.سبحانه

اللهفإدتجميحآالأرفطفيأنتوومنت!كفرواإن):تعالىقالوقد

بعضئادبعضهمالحاجةذلعنعبادهيغنيالذيوهوحميد!)1(،لغني

علىتكونلاالحوائجلأن؟الناسبأيديفيماوالزهدالنفسوغنىبالقناعة

تعالىاللهقدرأيديهمعلىليظهرمسخرونوالعبادتعالىللهإلاالحقيقة

والنفع.الضرأووالمنعبالعطاء

حاجتهبهيسدمامعهويكونشيءإلىيحتاجمنهوالعبادمنوالغني

المخلوقالعبدمنئتصورفلاأصلاالحاجةعنالتنزهأماالشيء،ذلكإلى

اللةإلىالفقراءأنتوالناكطأيها)يا:تعالىاللهقولوذلك؟الضعيف

!)2(.اطميكالخنيهووالله

كفايةيطلبلمالمغنيالغنيهوتعالىاللهأنعلممنآدابومن

ينجوولاوحرصشرةالبثمريةالنفسففي؟منهوحذرعنهاللهنهىبماحاجاته

.وحدهمنهوالنفعوالبركةالغنىوطلبللهوحاجتهبفقرهاعترفمنإلامنه

فأعطانيغسطاللهرسولسألت:قالحزامبنحكيمعنالبخاريروى

أخذهفمنحلوةخفرةالمالهذاإنحكيميا":قالثمفأعطانيسألتهثم

وكانفيهلهل!اركلمنفسبإشرافأخذهومنفيه؟لهبوركنفسبسخاوة

."يشبعولايأكلكالذي

ية8-2إبراهبمسررة(1)

51-أيةفاطرسورة(2)
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اشسقىمحقيطاللهرسولأنعنهااللهرضيعائشةعنالبيهقيوروى

إلا!!،لا؟ال!فىيومممالكالرحيمالرحمنالعالمينربلله"الحملىفقال

الفقراء؟ونحنالغنىأنت؟أنتإلاإلهلااللهأنتاللهمرويد؟مايفعلالله

حين"إلىوبلاغاقوةلناأنزلتماواجعلالغيثعليناأنزل

إني:فقالجاءهمكاتتاأنعنهاللهرضيعليعنالترمذيوروى

اللهرسولعلمنيهنكلماتأعلمكألا:قال؟فأعئيكتابتيعنعجزت

"اللهم::قلقالعنك؟اللهأذىذيئاأحدجبلمثلعليككانلوغت!ط

ا!ىاريروى،"سواكعمنبفضلكوأغننيحرامكعنبحلالكاكفني

".للبركةممحقةللسلعةمنفقةالحلف":قالغتنشطاللهرسولأن

أيديهمفىبماوطمعوتذلللهموتمسكنالخلقإلىحاجتهرفعومن

البركةوحرموالحاجةالفقر؟بوابعليهاللهفتحلهاللهقسمبمايقنعولم

ظنإلىذلكوساقه،فيهوقدرهاللهقضاءعلىوالاعتراضبالتبرموابئلي

بالخيبةفباء،يستحقهأنهيظنوماحقهيعطهولمظلمهوأنهباللهالسوء

والخسران

حيثمنأغناهحوائجهفيإليهورجعتعالىاللهإلىافتقارهشهدومن

عيتاللهرسولأنمسلمروىيرتقبلمحيثمنوأعطاهيحتسبلم

الخفى"الغنيالتقيالعبديحباللهإن":قال

وإجسانهبفضلهطمعسبحانهالمغنيالغنيهوتعالىاللهأنعلمومن

فلمقلبهفيغناهوكانوالمتاعالمالمنيديهبينماإلىيطمئنولم

وذلكوالعطاءللبذلوالمروءةالديندإعييدعوعندمانفسهعنيبخل

وأنتوالخنيواللهنفسهعنيبخلىفإنمايبخل)ومن:تعالىقالكما

!)1(.الفقراء

83يةآ-محمدصرة(1)

بة-ير!ءث!لأ-جم!-كأ-

143

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منلهميخلقهبماخلقهعنوالنقصانالهلاكأسبابيردالذيهو

منعهوحفظفكلوأبدانهمومعايشهملدينهموالتزكيةالحفظأسباب

الدنيافيأحوالهملتستقيملعبادهاللهشرعماالحفظأسبابوأهم،ودفع

أنفسهمفييؤذيهمماكلعليهمويحرمعبادهيمنعسبحانهفاللهوالآخرة

ماكلهووالحرام،ومصلحةمنفعةفيهماكلهوفالحلال؟بمصالحهمويضر

مالعبادهشرعوتعالىسبحانهفالله.للامةأوللفردومفسدةضررفيه

النفسوضيقالعيشنكدوأسبابوالاختلافالهلاكأسبابعنهميمنع

والمشقة.والحرج

ومتاعو!منوجاهوصحةمالمنإليهيحتاجماعبدهيمنعالذيوهو

يعطيسبحانهفالله،إليهوحاجتهربهإلىافتقارهشهودإلىالمنعليرده

بمحضأعطىماإلااستحقاقعليهلأحدليسبالعدلويمنعبالفضل

أعطاكمتى:اللهعطاءابنقالكماوذلكوتعالىسبحانهوكرمهفضله

فيالفهمبابعليكفتحومتى؟قهرهأشهدكمنعكومتى؟برهأشهدك

العطاء.عينالمنععادالمنع

نأ:قالعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةعنومسلمالبخاريأخرج

شريكلاوحدهاللهإلا4إلا":صلاتهدبرفييقولكانتم!اللهرسول

أعطيتلمامانعلااللهمقدررشىءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله؟

الجد".مكالجدذاينفعولامنعتلمامعطىولا

الإخلاصإلىليرذهمحينإلىوتمكينهنصرهالمؤمنينيمنعالذيوهو

الكافرين،للقومفتنةيكونواولاالتمكينكفاياتإحكاموإلىالعملفي

بماوالغرورالعجبعنوالبعدعليهوالتوكلإليهالفقرإلىويردهم

!!تحنين)ويو!ر...وإمكانياتأسبابمنامتلكوه
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.(1!)محن!كوشيناأعجبت!كوكثرت!كوفلوتغن

للهفقرهيتحقق!نالاسمبهذاسبحانهالقهعرفمنآدابومن

ولاالمنععندإليهويلضالعطاءعندفيضكرحالكلفيلهوعبوديته

عليه.حرمهبماالقهفضليطلب

المروءةتوجبهوماالعبادحقوقمنعإذاوالعقوبةالذميصتحقوالعبد

!كلمهملاثلاثة":قالظلا-رالفهرسولأنادص!اريروى،خلاقالأومكارم

مماأكنربهاأعطىلقدسلعةعلىحلفرجل:إليهمينظرولاالقيامةيومالفه

مالبهاليقتطعالعصربعدكاذبةيمينعلىحلفورجل؟كاذبوهوأعطى

أمنعكاليوم:القيامةيومالفهفيقولماءفضلمعوليجل،مسلمامرئ

".يداكتعمللممافضلمنعتكمافف!لي

52آية-التربةسورة(1)
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ينقصالذيفهووالشر،الخيروأسبابوالضرالنفعأسبابخالقهو

الذيوهو.والألمالضرالعبدعلىفيدخل؟إليهيحتاجمابعضعبده

وأالعبديرجوهشيءمنفماالحاجةإليهماعلىويزيدهمعبادهفقريسد

اللهمنملجطفلاأسبابهوخلقبخلقهالمتفردهوسبحانهواللهإلايخافه

وكواكبوجماداتجنأوإنسانأوملكمنالكونفيماوكلإليهإلا

وهيضرأونفعأوشرأوخيرعلىتقدرلاالمخلوقاتمنذلكوغير

كلفيالحقيقيوالفاعلله،سئخرتماإلامنهايصدرلامسخرةأسباب

سبحانه.اللههوذلك

شرمننتوقعماكلعندإليهونل!بهنتعوذأنسبحانهاللهأدبناوقد

حزبهويدعوبالفحشاءويأمربالشريوسول!عدؤفالشيطانأذى،أو

بهونعوذإليهنلثأنأدبناسبحانهواللهالسعير؟أصحابمنليكونوا

وحزبه.الشيطانشرمن

الشيطانمنباللهأعوذ:بقولهالصالحةالمباركةأمورهيبدأفالمؤمن

كالظلمة-وأذاهووحشتهلضررهالإنسانيخافهمماوكثير؟الرجيم

-والعدوانالبغيأهلمنوالماكرونوالحسادونفثهموالسحرةووحشتها

ويدفع؟منهالأمنوطلببهوالاحتماءاللهإلىللالتجاءالمؤمنيدفع

يدعيمنبيدوالضرالنفعيعتقدحينوالشعوذةللخرافةالجاهلالمشرك

والمنجمين.والعرافينوالسحرةالكهنةمنذلك

ومضارشرور!نبهوتعوذاللهإلىالتجاءظ!ثالنبيدعاءأكأوكان

نأالبخاريروىوكرمهبفضلهيشاءعمنخالقهايصرفهاأسبابهي

والعجزوالحزنالهممنبكأعوذإنى"اللهم:يقولغق!طكاناللهرسول

."الرجالوقهرالذ-فىوضلعوالجبنوالبخلوالكسل

146

http://www.al-maktabeh.com



!.خلقشرماكا،الفلقبرباأمحوكتقل-)

الوسوامماشرمنالناكط،إلهالناكط،ملكالناكط،بربأعوكت-)قل

الخنا!ا!و.

مناقمامةاللهبكلصاتأعوذ)ا:غدتالنبيأدعيةمنالبخاريروى-

لإفة".عينكلومنوهامةشيطانكل

أرذأنبكوأعوذالجبنمنبكوأعوذالبخلمنبكأعوذإني-"اللهم

."القبرعذابمنبكوأعوذالدنياكععةمنبكوأعوذالعمرأرذلإلى

سئل:قالعنهاللهرضيالجهنيعامربنعقبةعنداودأبووروى

و!!امسلفاتر!ولا،الفأل"أصدقها:فقالالطيرةعنظ!تاللهرسول

ولا،أنتإلابالحسناتيأتىلااللهمفقولوا:تكرهونهشيئاالطيرةمنرأيتم

.(باللهإلاقوةولاحولولاأنتإلابالسيئاتيذهب

!"3،*اء!اعء-------ص---ءا"ء.!ءا.ءا"ء."
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هوسبحانهفالله؟وتخبطوضياعوحيرةوحشةكلبهتزولالذيهو

باللهوالشركفالكفر،النورإلىالظلماتمنآمنواالذينيخرجالذيالنور

للعقلالفهمبابيفتحباللهوالإيمانواضطرابوحيرةوضلالعمى

المكينركنهإلىواستنادهبرجوعهشيءكلاستقاموقدفيطمئنوالقلب

وتعالى.سبحانهالحكيموخالقه

لسانعلىالحقبهوظهرالعدمظلمةمنالكائناتبهظهرتالذيوهو

لهيفتححتىالجهلظلماتفييتخبطالبشريفالعقلورسلهأنبيائه

فيه.الإنسانوحقيقةالكونلحقيقةالفهمبابوتعالىتباركباللهالإيمان

نورايسمىلغيرهمظهرانفسهفيظاهراكانمافكل

ولايدركونولاعلمهمماإلايعلمونلافالعباد:الهاديوهو

وإدراكهفهمهأدواتوأعطاهملهميسرماإلاالحقائقمنلهمينكشف

كسرابأعمال!وكفروا)والذينوعطيتهخلقهمنوالعقلفالحواس

...بقيحة

فوقهمنموجفوقهمنموجيغشا!لخيبحرفيأوكظلمات

نور!)1(.منلهفمانورالهاللهلويجحلومن...سحابا

نور)الله:قولهعنهمااللهرضيعباسابنعنالبيهقيروى

،رضوالأالسماواتأهلهاديسبحانهاللهيقول!والأرفطالسماواتا

.كمشكاةالمؤمنقلبفيهداهمثل:نورهمثل

المبصرةالأنوارمننورسبحانهاللهأنمتوهميتوهمأنيجوزولا

فاللهوالانحصار؟القياسوتقبلالحستحتتقعوالتيالمرئيةوالأشعة

04-93الآينان-النورسررة(1)

148

http://www.al-maktabeh.com



اططيفوهوالأبصاريدركوهوالأبصارتلركهالاسبحانه

الحبير!و)1(.

فىاجعلاللهم":دعائهفييقولكانظ!تاللهرسول؟نالبخاريروى

بصريفىواجعلنوزا،سميىفيواجعلبمنوزالسانىوفىنوزابمقلبي

نوزا؟فوقىمنواجعلنورابمأمامىومننورا؟خلفيمنواجعلنورا،

..(نوراأعطنىاللهمنورا؟تحتىومن

301يةآ-نعاملأاصرة(1)

*اءء.*.اكلءا*"*ء

-.--ص----ص-- ءا،ول+ا!ء*اا!
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فيقعويضلالعبديزيغلئلالهاوالمبينالنجاةسبيلعلىالدالهو

:قالوكما!)1(السبيليهديوهو):تعالىقالكماويهدكهيرديهفيما

عقيط:دنبيهقالوكماكفورآ!)2(،وإماشاكرآإماالسبيلهدت،!إنا)

مستقيو!)3(.صراطإلىلتوريوإنك)

أوامرهاتباعإلىفيوفقهعبادهمنيشاءمنعلىبفضلهيمنالذيوهو

والدين):تعالىقالكمادهوالخضوعالإيمانمحبةقدبهفيويقذف

هووهذا!)4(المحسنينلمعاللهوإلتسبلنالنولينهوفيناجاهدوا

أحببتمنلقديي!إنك):عسطلنبيهتعالىقولهفيالهدايةمعنى

!)د(.يشاءمنيهديمااللهول!كن

حاجاتهقضاءفيمنهلهبدلاماإلىمخلوقكلهدىالذيوهو

وهدى؟انفصالهعندالثديالتقامإلىالطفلفهدى؟حياتهواستمرار

علىبيتهبناءإلىالنحلوهدى؟خروجهوقتالحبالتقاطإلىالفرخ

ينطقونباتوحيوانأفلاكمنالكونفيمافكل؟لبدنهالأشكالأوفق

يدلمتكاملمتناسقلنظاموخضوعهالهااللههدايةمنالحقيقةبهذه

كلأعطىالذيماربنا)قال:وتعالىسبحانهحكيممدبرصانععلى

خلقالذكا،الأعلىربكاسو)سبحهدكلا!)6(،ثوخلقهشيء

.!)7(فهدكلاقدروالذي،فسوى

آية4-حزابايهسررة(1)

بة3-الإنسان!ورة(2)

25-آبهالنررىصوره(3)

96--يةالحنبهوتصورة(4)

65--يةالقصصسورة(15

05بية-طهسورة(6)

(-13)-بياتعلىيهارةص(7)
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وقوانينهالكون!سراراكتشافمنومكنهالإنسانهدىالذيوهو

الأرضفيوماالسصاواتفيماتصخيرمنليتمكنفيهالأسبابونظام

ومهماتهاالخلافةبأعباءوالقيامرضالألإعماربهوالانتفاع

هدايةفإن،والمعرفةالعلملطلببالسعيومطالبمسؤولوالإنسان

ومقدماتهاسبابهالأالتعرضعنأعرضلمنتعطىلاوالمعرفةالبيان

التفكيرعنيعطلهماكلعنالعقلحفظالهدايةهذهمقدماتو!ول

فالهوىفيه،السببيةقانونوتأصيلبوظيفتهالقيامعنيحجزهماوكل

مواجهةمنالمرءتمنعلهاوالركونوالأعرافوالعادات،ويصميعمي

أظهرهماواتباعللحقالخضوععنتصدوالأصحابالأهلومودةالخطأ،

الدليل

لاأمرالحقلمعرفةوالمداركالحواسواستعمالفريضةالعلموطلب

علىيصرونحينالمعرفةوسائليعطلونالذينهمكفروافالذينمنهبد

(1!)يعقلونفهولاصوبكومحمي)الباطل

ظلا-دا!هرسولأن!او!؟بوروى؟التعلمأبوابمنمهمبابوالسؤال

."السؤالالعيشفاءنمافإيعلموالمإذسألواألا":ظل

وأتىبدأبوالمعرفةالعلمطلبالهاديهوسبحانهاللهأنعلمومن

والعلمالفهمبابلهيفتح!نتعالىاللهوسألووسائلهبابهمنالأمر

بخشوعوسألهلهتواضعالهاديهوسبحانهاللهأنعلمومن،والمعرفة

إليهيحببوأنالإيمانعلىقلبهيثبتوأن؟قلبهإلىالإيمانيحببأن

يدعو:كانمح!اللهرسولأنمسلمروى؟والعملالقولمنالطيب

عنيواصرف؟أنتإلالأحسنها!ديلاالأخلاقلأحسناهدنىاللهم)

.(أنتإلاسيئهاعنييصرفلاسيئها

171-آبةالبقرةسورة(1)
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ظص!ل!!ص!،-ص!

كلوفيوأفعالهوصفاتهذاتهفيمشابهولانظيرولالهمثيللاالذيهو

غيرعلىالموجوداتوأبدعالمخلوقاتخلقالذيوهو،إليهراجعأمر

فيوتعالىسبحانهاللهأشارالمعنىهذاوإلى،متقدممثالأوسابقأصل

!+(1\(؟6ج9إك!!أ"،*.(1!)والأر!االسمواتبلىيع):قوله

وأفنأوعلمفيإليهئسبقلمبجديديأتيمنهوالناسمنوالمبدع

ماإلىالناسيصلولا،وإيقانوحذقودأبوممارسةتعلمبعدصناعة

وليسوهدإيتهسبحانهاللهبتوفيقإلاوالصنائعالعلوممنإليهيصلون

أنواعإلىفردايضيفوإبداعهمالناسفاختراعات؟لهمثابتذاتيبوصف

والتجوز.المبالغةمنبنوعإلاالحقيقيالإبداعمعنىتأخذولاعلومهم

وعجيباللهصنعبديعفييتفكرأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

وخاصةسبحانهللهوالتنزيهوالتصبيحوالخضوعالخث!وعقلبهويلزم،خلقه

منذلكوغيروالمطروالرعدوالغروبكالشروقالقدرةتجليأوقاتفي

الآيات

إلىمورالأانسبةمنويتبرأللهيتواضعأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

فالفضل؟.غيرهبهسبقماوفنهعلمهإلىأضافأوشيئاعلمإنالبشريةذاته

وتعالىسبحانهللأشياءالمبدعالبديعوهوالإلهامومنهالتوفيقومنهلله

-وهيالبدعةويتجنبالسنةيلازمأنالاسمهذاعرفمنآدابومن

-،تعالىاللهإلىالتقربزيادةبهئرادالشرعيضاهيالدينفياختراعكل

استهانومن؟السنةبحرمانعوقبالإسلامآدابمنبأدباستهانفمن

فيقامتإلاسنةمةالأحياةفيغابتوما؟الفريضةبحرمانعوقببالسنة

الضار.فيضلالةوكل؟ضلالةبدعةوكل؟بدعةمقابلها

711آية-البقرةسررة(1)
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ء.

خلودهعنوتعالىتباركاللهأخبرماوأما،لوجودهنهايةلاالذيهو

تعالىاللهبحفظباقيةفهيذلكوغيروالعرشرواحوالأوالناركالجنةوبقائه

وتعالى.شحانهاللهصفةفيالشأنهوكمالهاذاتيبأمروليحع!لها؟وإبقائه

.(1وايلإبهرا!!هو)الج!لطكتدرربكوجهويبقىفان،علييا!اكل)-

!)2(.خيروأبقىوالله-)

الباقياتمن"استكثروا:قالض!لهسداللهرسولأنأحمدالإمامروى

والتهليل"التكبير:قال؟،اللهرسولياهيوما:قيل؟((الصالحات

اللهقالكماوذلك((،باللهإلاقوةولاحولولاوالتحميدوالتسبيح

خيرالصالحاتاوالباقياتنيا؟اللىالحما!زينةوالبنونالمال):تعالى

أم!!)3(.وخيرلؤابآربكعنك

نفسهفييستعظمألاسبحانهالباقيهواللهأنعلممنآدابصومن

أهمهماعليههانوزوالفناءإلىأمركلأنتحققفمنالدنيا؟منأمرا

هوتعالىاللهأنعلمومنبلغ،مهمايستعظمهولمالدنياأمرمن

عملمنيرجوهماثوابوادخر؟ويفنىيزولبماهمتهتتعلقلمالباقي

عائشةعنالترمذيروايةففي،الودائععندهتضيعلاالذياللهعند

؟"؟مهابقىما)):غلإشطاللهرسولفقالشاةذبحواأنهم:عنهااللهرضي

ا!يهقولو!!ك".!هايخركلهابقىإ:قالكتفها؟إلامنهابقيما:قالت

ربهووعلىآمنواللذينوأبقىخيراللهعندوجل:)وماعز

!)5(.باقطاللهعندوماعندكوينفدما):تعالىوقوده!)"(؟يتوكلون

72-62الآيتان-الرحمنصررة(1)

37ئة-طهسررة(2)

64-بيةالكهفسورة(3)

63--يةافورىصورة(4)

69ية-2الحلسورة(5)
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ملاكالأإليهترجعشيء؟كلمصيروإليهشيء؟كلإليهيرجعالذيهو

:ذاكيومالقائلوهوشيء؟كلفناءبعدالباقيهوإذ؟الملآكفناءبعد

القائلوهوالقهار،الواحدلله:المجيب؟وهو؟اليومالملكلمن

روى!)1(،يرجحوفاوإلينامحليياومنالأرفطنرثنحنإنا):سبحانه

ماد؟"،منإيهأحبوارظمال"أيكم:قالتم!طاللهرسولأنالبخاري

قدممماممالهفإن)):قال؟إليهأحبمالهإلاأحدمنامااللهرسوليا:قالوا

.((أخرماوارثهومال

جاريةصدقةمنالصالحالمؤمنقذممايرثالذيهوسبحانهوالله

يومإلىلهويدخرهوينميهالا!جرلهفيحفظمتبعةحسنةوسنةنافعوعلم

وكرمهبفضلهلهاللهكتبهايتوقعها؟لاحسناتمنجبالافيرىالقيامة

الوارثين.خيروالله

فيوالصلاحالخيربذورمنتعهدهماعلىيخافالضعيفوالعبد

نأتذكرفإذا؟موتهبعدوالنسيانوالذبولالفسادإليهايسرعأنحياته

تعالىاللهيتوفاهحتىالخيرفعلعنيفترولماطمط!الوارثهوتعالىالله

؟عمرهوضياعجهدهبعبثيضعرلامطمئنا

رلب):السلامعليهزكريادعاوالخيرالحقاستمرارمنالمعنىولهذا

بممذاللهرسولأنالترمذيروى!)2(،الوارلمجاخيروأنتفرذاللىدريخايلا

واجعلهبصريفىوعافنيجسديفىعافنى"اللهم:ويقوليدعوكان

وقوتناوأبصارنابأسماعنامتعنا"اللهم:ويقوليدعووكان((؟منىالوارث

منا"الوارثواجعلهأحييتاما

04-أيةمريمسورة(1)

98آية-ا،نياءسورة(2)

ا،ءا*ءا!ءا!ا
-كلآ-كلآك!*
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الصوابطريقعلىغاياتهاإلىأفعالهوتتوجهتدبيراتهتنساداالذيهو

ناصح؟نصيحةأومرشدإرشادومشيرإشارةغيرمنوالسدادالرشادوسنن

بماإلايأمرلا،يريدمايفعل؟قديرلطيفحكيمخبيرعليمسبحانهفالله

؟وأذىوضررمفسدةفيهماكلعنإلاينهىولا؟ونفعوخيرمصلحةفيه

ومنافعمصالحوهديه؟رحمةوتشريعهبمحكمةوتعالىسبحانهفأمره

ولافيهاعسرلاطيبةالدنيافيحياتهملتكون؟وآخرتهمدنياهمفيللناس

.الآخرةفيالعظيمبالفضلاللهوعدوليستحقواحرجولامضقةولاضنك

الحقإصابةإلىأمورهتدبيرفيهدايتهبقدرالاسمهذامنالعبدوحظ

أنهمتعالىاللهوصفهمفالمؤمنون؟ودنياهدينهفيمقاصدهمنوالصواب

ومقاصدهالقرآنفهمقدروعلىالرشد؟إلىيهديوالقرآن؟راشدون

بنصيب.الرأيوأصالةالرشدمنالعبديأخذوتوجيهاته

!هزةضكهغح!بر
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ينزلبلأوانهقبلالفعلإلىالمسارعةعلىالعجلةتحملهلاالذيهو

آجالهاعنيؤخرهالا؟مرسومطريقعلىويجريهامعلومبقدرالأمور

بل؟مستعجلتقديمأوقاتهاعلىيقدمهاولا؟متكاسلتأخيرالمقدرة

ينبغي.وكمايليقالذيالوجهعلىأوانهفيشيءكليودع

تتجاذبفحين؟وشدةومعاناةألموفيهعليهمشقةفيهالعبدوصبر

والغضبالشمهوةودواعي؟جانبمنوالدينوالمروءةالعقلدواعيالعبد

وأخروالدينالعقلجانبغقبفإذا،آخرجاببمنوالكسلوالراحة

.صبوراسميالجبقةدواعي

يتنزهفهو؟وشدةومعاناةومشقةألمفيهليستعالىاللهحقفيوالصبر

وأتقديمفيحظلهفلي!رمكروهيلحقهأوأذىبهيلحقأنعنسبحانه

تأخير.

بهوالتمسكالحقاعتقادعلىالصبرهوالعبدعلىالواجبوالصبر

منبهاللهأمرماعلىوالصبر؟والفتنةوالشدةالأذىرغملهوالعمل

ماتحتوالسكون؟المحرماتمنعنهاللهنهىعماوالصبر؟طاعات

الواجب:الصبرومن،وقدرهاللهقضاءمنيجري

بعيذاللنتائجاستعجالأبهاوالتبرمفوقهاالقفزوعدمالأسبابعلىالصبر

والمصالح.المنافعتحقيقفيبهاوالاسترشادالسننمعرفةمنبهاللهأمرعما

وأن؟سبيلهفيخالصئاالعملهذايجعلأنالكريماللهونسألهذا

الوجهعلىالعظيمالمنهجوهذاالجليلةالمعانيهذهأغوارلسبريهدينا

..مجيبسميعإنه؟الكراموالصحبتم!طالنبيعليهسارالذيالأكمل

أجمعيناوصحبهاكهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

العالمين.ربللهوالحمد
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......الحسنىاللهأسماءشرحالأسنىالمقصد11

الحسنىاللهأسماءشرحالتذكيرفيالتحبير12

.............................والصفاتالا!سماء!3

..........(مخطوط)الإيمانشعبفيالمنهاج/4

/6

/7

/8

العبادخيرهديفيالمعادزاد

كارذلاءا

....الموقعينأعلام/11

،-3:ت:قي-ء*شتتميت

7ءا

الغزاليللإمام.................-...

القشيريللإمام.............

البيهقيللإمام............

الحليميللإمام............

النرويللإمام..................

السكندرياللهعطاءلابن

الغزاليللإمام.-..........

القيملابن.............

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فرضسلر!رظ!ت

.......الحلبيالرزاقعبدالشيخمقدمة

........،.................عليقرهالديننورالشيخمقدمة

..............الرحيمالرحمن

.....لمؤمنا

.الغفار

.......قالرزا

..............................الباسطالقابض

......،الرافعالخافض
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000071الخبير

00000000000000000000000000000000000072الحليم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000074العظيم

67-.......لغفورا

000000000077لشكورا

97لعليا

08.لكبيرا

0000000000000000000000028لحفيظا

00000000058المقيت

000000000068لحسيبا

088لجليلا

00098لكريما

20019لرقيبا

0000000000000000000000000000000000000029لمجيبا

00000000000049.سعلواا

00000000000000000000000000000000059لحكيما

000،0000000000079ودلودا

000000000000000000000000000000089(00000المجمد

99عثلباا

000101لشهيدا

0000000000000000000000000000000000000201لحقا

صأ0000000000000000000040لوكيلاا

0000000000000000000000000000000000000000000601.....0000000000المتينالقوي

0000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000801...الولي.ء،

000000000000000000000000000000000000000000011الحصد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000211المحصي

000000000000000000000000000000000000000000000113المعيدالمبدممئى

00.000000000000000000000000000،000000000200000000000115المميتالمحيي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000117الحي

0000000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118القيوم
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...........جدلواا

.....جدلماا

...حدلأا

الصمد.

لمقتدراردالقا

........المؤخر.المقدم

......الآخرؤلالأ

.....الباطنالظاهر

................البر.

.التواب

........المنتقم

........،....العفو

...........الرؤوف

..الملكمالك

.والإكرامالجلالذو

..الوالي

المتعال

..المقسط

...........الجامع

....المغنيالغني

.-...ا...الماثع...

...النافعالضار

......النور.

.ديلهاا

يع.لبدا

..الباقي

..الوارث

......لرشيدا

....الصبور

....جعلمراا
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